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3-4 OSZTÁLY  

A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a 

nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi 

nyelvtanulást, főként a receptív készségek fejlesztésével. Ezekhez járul még a nyelvtanulási stratégiák 

kialakításának megalapozása. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek 

számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást jelentő 

tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak 

előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi 

eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár 

hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. 

Az idegennyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik 

alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez 

egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert tantárgyak anyagának 

integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok számára. 

A kerettanterv az 3-4. évfolyamok anyanyelven megismert témaköreire, beszédszándékaira, 

fogalomköreire és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a 

legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok 

teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), 

a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). A 

gyerekek órai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, 

megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. 

A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat 

szintjén mozognak. Az olvasás és írás bevezetésével célszerű várni, amíg a gyerekekben felmerül erre 

az igény. 

A fejlesztés során a tanulóban tudatosulnia kell, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is 

kifejezheti magát. Nagyon fontos kialakítani a tanulóban a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállást és 

fejleszteni az együttműködési készségét, hogy pár- és csoportmunkában hatékonyan tudjon részt venni. 

Lényeges, hogy a tanuló megismerkedjen néhány alapvető nyelvtanulási stratégiával. 

A nyelvtanulás hosszútávú eredményessége szempontjából elengedhetetlen a nyelvvel való játékos 

és örömteli foglalkozás. A kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés segítenek a tanulónak abban, 

hogy ösztönös tudásvágya és tanulási kedve megmaradjon és erősödjön, bátran használja a 

rendelkezésére álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalma, fejlődjön önismerete és önértékelése. 

A fejlesztés várható eredménye a 4. évfolyam végén KER szintben még nem adható meg. 

A nyelvoktatás kezdetén nagyon lényeges szempont, hogy a gyermek kedvét és lelkesedését ne 

törje le szigorú, csak a tökéletességet elfogadó értékelés. Ugyanakkor reális képet kell kapnunk arról, 

hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy alapkészség területén, milyen mértékig 

sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják teljesíteni a tantervben megfogalmazott 

követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a 

motivációját. 

Az Oxford University Press tananyagaihoz készített tanári kézikönyvek tartalmi és módszertani 

segítséget nyújtanak az értékeléshez. A tanítási folyamat különböző szakaszaihoz ellenőrző feladatokat, 

előre elkészített felmérőket javasolnak: vagy a kézikönyv függelékeként, vagy különálló, ingyenes 

füzetben. Ezek mindegyike korlátlan számban fénymásolható. Fontos, azonban, hogy a tanulói 

teljesítmény ellenőrzése ne csupán feladatlapon történjen, hiszen a négy alapkészség mindegyikében 

mérni kell a fejlődést. A tankönyv, a munkafüzet és a hanganyag mindegyik fejezetben többféle 

lehetőséget nyújt a tanulói teljesítmény értékelésére. 
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3. évfolyam 

Tankönyvek, tanulmányi segédanyagok, és taneszközök kiválasztásnak elvei: 

 Kerettantervnek való megfelelés 

 Iskola sajátosságainak való megfelelés 

 Korszerű pedagógiai szempontok megjelenése 

 

Komplex művészeti osztályokban 3 évfolyamon  

 Heti óraszám: 2 

 Éves óraszám: 72 

TÉMAKÖRÖK 

Ajánlott 

óraszám 

Kiegészítő 

óraszám 

Összes 

óraszám 
Témakörök Kapcsolódási pontok 

5 2              7 

Üdvözlés és búcsúzás 

Bemutatkozás 

Érdeklődés hogylét felől 

és arra reagálás 

 
 

Környezetismeret: 

együttélés a családban. 

5 2 7 

Iskola 

Iskolai tárgyak 

Tantárgyak 

Színek 

Országok 

 

Kereszttantervi 

kapcsolat: Az angol 

nyelv a világ körül 

Kultúra: Iskolában 

 

Kiejtés gyakorlása  

Ismétlés 

Környezetismeret: 

lakóhelyi környezet. 

Matematika: tájékozódás 

a térben. 

5 2 7 

Tárgyak azonosítása (2): 

játékok 

Leírás (1): játékok (név, 

szín, anyag) 

Tudás, nemtudás 

kifejezése 

Felszólítások 

Egyszerű levél írása (2) 

Kedvelt hely kifejezése 
 

Környezetismeret: iskolai 

környezet, barátok. 

Matematika: halmazok. 

6 2 8 

Tárgyak azonosítása (3): 

élelmiszerek 

Udvarias kérés boltban 

és arra reagálás 

Szeret / nem szeret 

kifejezése 

Környezetismeret:  

az ember megismerése: 

élelmiszer, étrend. 
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Kínálás elfogadása, 

visszautasítása 

Vásárlás, árak kifejezése 

Egyszerű levél írása (3) 
 

5 2 7 

Tárgyak azonosítása (4): 

színek, számok, 

szabadtéri játékok 

Birtoklás kifejezése: 

állítás, kérdés 

Kérdésalkotás és 

kijelentés 

Mit szeretek csinálni 

kifejezése 

Leírás (2): szabadtéri 

játékaim 

Egyszerű levél írása (4) 

 

Környezetismeret: 

az idő mérése és 

kifejezése a 

mindennapi 

kommunikációban; a 

napszakok 

váltakozása. 

Matematika: számok 

írása, olvasása, 

állítások igazságának 

eldöntése. 

5 2 7 

Tárgyak azonosítása 

(5): szobák és bútorok 

Leírás (3): lakóhelyem, 

szobám 

Helymeghatározás 

Információkérés, -adás: 

helymeghatározás 

Egyszerű levél írása (5) 

 
 

Környezetismeret: 

technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód, öltözködés. 

Matematika: halmazok. 

5 2 7 

Az utcán 

Üzletek, épületek 

Emberek 

Emberek külső 

tulajdonságai 

 

Rajz:  
Művészeti alkotások: 

Portrék 

Kultúra: Lakóhelyem, 

városom 

 

6 2 8 

A játszótéren 

Ruhadarabok 

Tulajdonságok 

Kultúra: Klubok – 

fiataloknak szóló 

szervezetek 

 

Kiejtés gyakorlása  

Ismétlés 

 

Matematika: 

Becslés és mérés 

5 2 7 

A sportközpontban 

Testrészek  

Sportok 

Sportversenyek 

Tornagyakorlatok 

Kiejtés gyakorlása  

Egészségmegőrzés 

Kultúra: 

Iskolai sportnapok 
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Ismétlés 

 
 

A fennmaradó 7 óra a következőképpen oszlik meg:4-3 óra év eleji és év végi ismétlés. 

 

4. évfolyam 

Tankönyvek, tanulmányi segédanyagok, és taneszközök kiválasztásnak elvei: 

 Kerettantervnek való megfelelés 

 Iskola sajátosságainak való megfelelés 

 Korszerű pedagógiai szempontok megjelenése 

 

Komplex művészeti osztályokban 4 évfolyamon  

 Heti óraszám: 3 

 Éves óraszám: 108 

TÉMAKÖRÖK 

Ajánlott 

óraszám 

Kiegészítő 

óraszám 

Összes 

óraszám 
Témakörök Kapcsolódási pontok 

12 2 14 

Hello 

  Bemutatkozás 

 Köszönési  formák  

Iskolai tárgyak 

megnevezése 

  Utasítások 

  Számok (1-100)  

  Betűzés. 

  Az abc Képek,  

  szűkebb  környezetünk   

  bemutatása 

*Maths  

számtani műveletek  

Nevek és   

  megszólítások 

 

Lakcím megadása 

Matematika: halmazok. 

12 2 14 

Where are you from? 

  Országok,    

  nemzetiségek  

  megnevezése  

Család bemutatása,   

  családtagok. 

  Információ  kérése   

A létige : állítás, kéréds, 

tagadás 

Címzés – boríték,    

  Napok 

Állatkerti élmények 
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12 2 14 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban. 

Természetismeret: az 

ember megismerése és 

egészsége; étrend. 

 

Matematika: halmazok, 

diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok 

olvasása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

hétköznapok, ünnepek. 

12 2 14 

Birtokviszonyok – 

have/has got – 

kijelentés,tagadás,kérdések 

kérdőszó nélkül ~ rövid 

válaszok. 

Kérdőszavas kérdések 

Háziállatok Színek,  

tulajdonságok 

Az én ajándékaim.  

  Tantárgyak,  

  napok, órarend  

  (ideális, valós) 

Iskolai élet  

 Angliában és Walesben 

Az állatvilág 

 

Matematika:  

Óra 

 

12 2 14 

Időbeli viszonyok – az idő 

elöljárói (in, on, at) 

Napirend leírása  

Szabadidős tevékenységek 

Egyszerű jelen idő – 

kijelentés, tagadás, kérdés 

Sportok,hangszerek 

Cselekvés,  

Az én napom     

  Szabadidő 

 

Történelem, hon- és 

népismeret: beszélgetés 

olvasmányaikról, 

ismereteikről 

12 2 14 

Térbeli viszonyok – a hely 

elöljárói  

Bútorok a  

  lakásban Térbeli 

viszonyok – There’s / 

There’re 

Épületek.  

  Tágabb  

  környezetünk    

  bemutatása. 

Modalitás – can 

Otthon és környezet 

bemutatása 
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Kijelentés, kérdés, válasz 

12 2 14 

Személyek  bemutatása,  

leírása, külső 

tulajdonságok, Folyamatos 

jelen idő – kijelentés, 

tagadás, kérdés 

Ruhaneműk, árak, vásárlás 

Színházi előadás 

Festmények, emberek    

bemutatása,  

Cselekvés, történés létezés 

kifejezése –  

a két jelen idő 

összehasonlítása 

Személyek bemutatása 

 

A fennmaradó 10 óra a következőképpen oszlik meg: 5-5 óra év eleji és év végi ismétlés. 

A nyelvtani fogalomkörök óraszámai a lexikai témakörök anyagába beépülve jelennek meg. 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az egyszerű tanári 

utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt 

rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egyszerű szövegek alkotása. 

A tanuló 

 értse meg az egyszerű. angol nyelven történő óravezetést 

 értsen meg jól artikulált, közel természetes sebességű, egyszerű szöveget, amely 

csak kevés még ismeretlen elemet tartalmaz, tudjon ezzel kapcsolatban feladatokat 

megoldani (reagálni, információt gyűjteni, rajzolni, táblázatot kitölteni, stb.) 

 ismerkedjen meg nagyon egyszerű, pár mondatos autentikus szövegekkel számára 

ismerős szituációkban 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; manuális 

tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek). 

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló szövegek 

megértése. 

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, 

képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre. 

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával 

kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a korosztálynak szóló 

egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid 

párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

A tematikai 

egység 

nevelési-

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával. 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel; 
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fejlesztési 

céljai 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi eszközökkel 

a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő 

kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, köszönés, alapvető 

információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, különböző dolgok kérése és 

adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyarázat kérése. 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos megfigyelésekre) 

való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi játékokban; 

nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az ismert szavak, kifejezések, 

beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, rövid 

párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű felszólítások, kérések. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. A 

megismert versek, mondókák felidézése. 

Párbeszéd előadása társaival közösen, tanári segítséggel; 

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fejlesztés tartalma 

A tanuló legyen képes ismert dolgokat megnevezni; 5-6 dalt, mondókát, kiszámolót reprodukálni; kifejezni a 

tudást, illetve a nem tudást (can / cannot); véleményt nyilvánítani (like / don’t like); 

néhány ismeretlen szót is tartalmazó egyszerű, rövid szöveget megközelítőleg helyes hanglejtéssel felolvasni. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, rövid 

szövegek elolvasása. 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az egyszerű 

szövegekben az ismert neveket, szavakat és mondatokat. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak felismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Plakátok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online 

formában. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során rövid 

szavak, mondatok másolása. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 
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Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, emberek, 

állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, bejegyzés, dalszöveg. 

 

3-4. évfolyam 

KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz  

Köszönés Good morning. 

Good afternoon. 

Hello Poppy. 

Hello, how are you? 

Hi! 

Good morning. 

Good afternoon. 

Hello Bean. 

I'm fine, thank you.  

Hi! 

Elköszönés Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Bemutatkozás, bemutatás What's your name?  

My name is Woody. 

This is Captain Shadow. 

I'm Poppy. 

Hello. 

Hi!  

Nice to meet you.  

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

Not at all. 

No problem. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Tetszés, nem tetszés Do you like it? 

Do you like swimming? 

I like it. I don’t like it. 

Yes, I do. / No, I don’t. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? What's this? 

What’s it in English? 

Who is this? 

How old are you? 

What colour is it? 

It’s a …/ That’s a… 

 

This is… 

I’m ten. 

Green. 

Információkérés, 

információadás 

Is it an aeroplane? 

Have you got your bag? 

Has she got her umbrella? 

Is there…? 

Yes, it is. / No, it isn't. 

Yes, I have. / No, I haven't. 

Yes, she has. / No, she hasn't. 

Yes, there is. / No there isn't. 

Tudás, nemtudás What is it? I don’t know. 
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FOGALOMKÖRÖK: 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség be – present forms 

 

 

there is / there are – 

present forms 

Imperatives 

I’m clever. 

Are you tall? Yes, I am.  

I’m not short. 

There are five rabbits in the hat. 

 

Sit down! Don’t stand up! 

Listen, please. Find… 

Képesség kifejezése*  Expressing ability Can you see an elephant? 

Yes, I can. / No, I can't. 

Birtoklás kifejezése  Possessive adjectives* 

Whose? 

Possessive …'s 

have got – present forms 

 

my book, your bag, his/her 

balloon 

Whose cage is this? 

It's the lion's cage. 

I’ve got two brothers. 

I haven’t got a dog. 

Have you got a pencil? Yes, I 

have. 

She’s got white hair. 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Where? here, there, left, right  

in, on, under, … 

Időbeli viszonyok Időpont, napok When? 

 

What time is it? 

in the morning, in the evening, 

at night 

It’s 12 o’clock. 

Monday, Tuesday… 

January, February… 

Mennyiségi viszonyok  Singular/plural forms of 

nouns 

 

Cardinal numbers 1-20 

How many monsters are there in 

the picture? There are four. 

 

one, two, three, … 

Minőségi viszonyok Méret, szín, kor What … like? 

 

 

What colour? 

What’s it like? 

It’s big, small, beautiful, ugly, 

... 

What colour is it? 

It’s red, blue, … 

Logikai viszonyok  Linking words and / or / but 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Demonstrative pronouns 

Personal pronouns 

Articles 

this / that / these / those 

 

I, you, he, she, it, we, they 

a, an, the 
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5–6. ÉVFOLYAM  

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már többéves nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre 

vonatkozó rövid, egyszerűutasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli 

helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő 

idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. 

Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában 

használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított 

idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott 

tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben attól 

eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás 

útján. 

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 

foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő 

emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az 

olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, 

ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az 

idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes 

egységet alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 

megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el 

az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de 

bővülnek és mélyülnek, azzalpárhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, 

szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban 

állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” 

táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol 

megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanulás. 

Az 5–6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket 

továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a 

célnyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek 

iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak 

csekély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy 

szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói 

megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának 

fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra 

vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az 
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anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti 

tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre 

nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen 

nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti 

A1 szintet. 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes 

tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott 

szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, 

egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, 

néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős 

szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek témájára;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi 

óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 

következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 

kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális 

elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása 

a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a 

tartalomra vonatkozóan.  
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Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség 

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes 

tudás 

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök 

alkalmazásával.  

A 

tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és 

nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi 

eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi normákhoz 

közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

A fejlesztés tartalma 

A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 

támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, 

kérésekre, felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni 

szükségletekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, 

köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen 

környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyarázat 

kérése. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 

Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos 

megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 
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Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi 

játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az 

ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, 

kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

Fejlesztési 

egység 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. A 

megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása társaival 

közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása saját 

magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 

eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása 

kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban.  

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 

társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 

cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. közös 

plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 

önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 

hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka 

bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felismerése 

és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai 

iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, 

képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása. 

Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, 

útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, 

novellák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, 

képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának 

megfelelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 
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A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 

emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus 

képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek 

megváltoztatása, átírása. 

Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy 

fórumban. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, 

bejegyzés, dalszöveg. 

 

Témakörök 

 

Az alsó tagozaton megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új szempontból, 

magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett ezek is 

szerepelnek a táblázatban. 

5. évfolyam 

 Heti óraszám: 3,5 

 Éves óraszám: 126 

 Tankönyvcsalád: Project Third Edition 2 

Tartalom 

a) Kommunikációs szándékok 
 

A TÁRSADALMI ÉRINTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK  

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. 

Stephen? 

Pardon? 

Yes? 
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Köszönés: Good morning/afternoon/evening. 

Hello Cameron. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do? I'm George Hutton. 

Good morning. 

Hello Jessica. 

I'm fine, thank you. And you? 

Hi! 

Pleased to meet you, George. 

My name's Helen Webb. 

Elköszönés: 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye. 

Köszönet és arra reagálás: Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

What's your name? 

Hello, my name's Andrew Butler. 

This is Alice. 

Where are you from? 

Who's this? 

Hello. 

Hi! I'm Jane Taylor. 

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

I'm from Canada. 

Stephen Wright. 

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás: 

How are you feeling today? 

 

What’s the matter? 

Fine.  / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás: 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  
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Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás: 

Happy Birthday / Christmas/New year! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Birthday / Christmas 

/New Year! 

Thank you. 

 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

 

SZEMÉLYES BEÁLLÍTÓDÁS ÉS VÉLEMÉNY KIFEJEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ  
KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés: 

Do you agree? 

 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés: Do you like Italian food? 

 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? I’d like an ice-cream 

 

INFORMÁCIÓCSERÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What is his house like? 

What was the weather like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It means… 

It’s big and comfortable. 

It was cold and rainy. 

Információ kérés, adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

 

Yes, I did 

At 6 p.m... 

You take two eggs and some 

milk and flour. 

Tudás, nemtudás: Where does he live? I don't know. 

I have no idea. 

Don’t ask me. 
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A PARTNER CSELEKVÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK  

Kérés és arra reagálás: Could you give me a pen? 

Would you pass me the sugar please? 

Yes, sure. 

Yes, of course. 

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás: Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

Good idea. 

 

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema? 

 

Can we meet at, say, six? 

 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, but… 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be okay. 

What shall we do? 

No, I am afraid, I can’t. 

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? 

 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Have an orange.  

Here you are. 

Anything else? 

That’s very kind of you. 

I am sorry, I can’t. 

An orange please. 

Thank you. 

Thank you. 

No, thank you. 

No, thanks. 

 
INTERAKCIÓBAN JELLEMZŐ KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés: Did you say the castle? 

 

 Betűzés kérése, betűzés: Can you spell it for me? It 

spells… 

 Nem értés: Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

 

 

b) Fogalomkörök: 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
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Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség 

 

 

 

Múltidejűség 

 

Jövőidejűség 

Present simple  

 

Present continuous 

 

Past simple 

 

going to  

 

When do you get up? I don’t like 

milk. 

What is she doing?  

I’m not listening. I’m leaving. 

She dropped the camera. Why 

didn’t you come yesterday? 

What are you going to do on 

Saturday? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

here, there, on the left, on the right, 

in, on, under, opposite, next to, 

between, … 

Időbeli viszonyok Gyakoriság 

 

Időpont 

How often? 

 

When? 

 

 

 

 

 

What time? 

What’s the time? 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day 

now, yesterday, last week, two 

years ago,  

tomorrow, next week 

in 1997, in July, on Tuesday 

in the morning, at night … 

at 7 o’clock, at half past 3 

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Irregular plurals 

Cardinal numbers 1-100 

Ordinal numbers  

Countable nouns 

How many? 

Uncountable nouns 

How much? 

children, people, men, women … 

 

first, second… 

How many books have you got? 

I’ve got a lot of / few books. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of / little money. 



 

22 

Minőségi 

viszonyok 

 Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular comparative 

and superlative forms of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl. 

 

Good/bad (better, worse) 

Modalitás  can - ability 

mu t  /needn’t 

have to 

I can swim. 

I must read it. You needn’t do it 

now. 

I have to learn all these lines. 

Logikai viszonyok  Linking words and / or / but / because 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

some+ plural noun 

any+ plural noun 

some + singular noun  

any + singular noun 

 

 

Nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative pronouns 

 

Indefinite pronouns 

a, an, the 

 

There are some apples in the bag. 

Have you got any brothers? 

I haven’t got any pencils. 

There’s some water in this bottle. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he/she, we, they… 

me, him/her, us, them 

 

 

this, that, these, those 

 

somebody, anybody, nobody, 

everybody 

 

 

 

c) Témakörök 

 

Óraszámok Témakör Kapcsolódási pont 
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16 

Család, személyi adatok; 

foglalkozások; otthoni teendők, 

kötelességek, napirend; családi 

ünnepek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

 

12 

Emberi kapcsolatok: barátság; 

emberek külső és belső jellemzése. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

 

 

10 

Tágabb környezetünk: város, 

ország; a lakóhely bemutatása 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 
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Természeti környezetünk: a 

természet megóvása; Földünk 

nevezetes tájai; növények és 

állatok. 

Természetismeret: tágabb környezet, a Föld 

tájai és élővilága 

Hon- és népismeret: más országok és kultúrák 

 

 

12 

Az iskola világa: az iskola 

bemutatása, órarend, iskolai 

programok 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

ismeretség, közös  munka 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

 

8 

Egészség és betegség: a 

leggyakoribb betegségek; a 

leggyakoribb sérülések. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége, testrészek, betegségek 

 

 

8 

Étkezés: étkezési szokások nálunk 

és más országokban; különleges 

ételek és ételreceptek; viselkedés az 

étkezésnél 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

 

10 

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; 

ajándékok ünnepekre. 

Technika, életvitel és gyakorlat: vásárlás. 
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Szabadidő és szórakozás: sport az 

iskolában és az iskolán kívül; tévé, 

film, videó, számítógép és olvasás. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 
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A fennmaradó 22 óra a következőképpen oszlik meg: 7-7 óra év eleji és év végi ismétlés, 5-5 óra a 

témazáró dolgozatok előkészítésére, írására, értékelő javítására. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket 

megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 

fontos információt kiszűr;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megérti. 

 
Beszédkészség 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben 

fontos információt megtalál; j 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megért. 

 
Íráskészség 
A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 
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6. évfolyam 

 Heti óraszám: 3,5 

 Éves óraszám: 126 

 Tankönyvcsalád: Project Third Edition 3 

Tartalom 

a) Kommunikációs szándékok 

 

A TÁRSADALMI ÉRINTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK  

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

 

Pardon? 

Yes, can I help you? 

Köszönés: How do you do?  

Good morning/afternoon/evening. 

Hello Trish. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Martin. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi. / Hello. 

Elköszönés: 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Bemutatkozás, bemutatás: My name is… 

Have you met Lewis? 

May I / Can I / Let me introduce myself, 

May I /Can I / Let me introduce you to 

Martin.  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra 

reagálás: 

How are you feeling today? 

 

 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I am afraid. 

Actually, I am suffering 

from… 
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Engedélykérés és arra 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra reagálás: Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. / That’s all right. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás: 

I am sorry.  

I am very sorry. 

Please, forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás: 

Happy Christmas / new year/ birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / new year / 

birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

Megszólítás személyes 

levélben: 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben: 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing from you 

soon. 
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ÉRZELMEK ÉS LELKIÁLLAPOTOK KIFEJEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KOMMUNIKÁCIÓS 
SZÁNDÉKOK 

Öröm, sajnálkozás, bánat: Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I am so glad /very happy. 

I am glad to hear that. 

I am so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság: 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine / nice / not bad. 

That was fine / good / nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás: Sue has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény: What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

 

SZEMÉLYES BEÁLLÍTÓDÁS ÉS VÉLEMÉNY 

Véleménykérés és arra 

reagálás: 

What do you think?  

How do you like it?  

What’s your opinion about it? 

I think it is difficult.  

I don’t like it.  

I think it’s fair enough. . 
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Valaki igazának 

elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. 

You are wrong. 

 

Egyetértés, egyetnemértés: Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK. All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream. 

 

Képesség: 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can only understand French. 

No, I’m not. I am unable to ride 

a horse. 

Kötelezettség: Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now 

Right now. 

Ígéret: Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság: What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika:  It’s great. It’s a good idea. 

I’m not so keen on it. It’s 

boring. 

 

INFORMÁCIÓCSERÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What is it like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It means… 

It’s green, small and it can 

jump. 
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Események leírása: What happened? 

 

First she opened the window, 

then she phoned the 

ambulance, and finally she told 

the neighbours. 

Információ kérés, adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

 

How far is your school? 

How long does it take to get there? 

Please, can you tell me the way to the 

station? 

Who is that? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

You take two eggs and some 

milk and flour. 

It’s 20 minutes by bus. 

 

Take the second turning on the 

right 

It’s me. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? 

Was George t school last week? 

I have no idea. 

I don’t know. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság: 

Do you think they will come? 

 

 

They will probably come.  

 

A PARTNER CSELEKVÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

Kérés: Chris, could you do me a great favour? 

Could you give me your telephone number? 

Do you have a stamp by any chance? 

Would you pass me the sugar please? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

Keep off the grass. 

You must not smoke here. 

 

Javaslat és arra reagálás:: Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

Good idea. 

I’d prefer to go to the theatre. 
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Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema? 

 

 

 

 

Can we meet at six? 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, but… 

No, I am afraid I can’t. 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be okay. 

Sorry, I can’t make it then. 

 

No, I am afraid, I can’t. 

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Anything else? 

Have an orange.  

Here you are. 

That’s very kind of you. 

An orange juice, please. 

Thank you. 

No, thank you. 

No, thanks. 

I am sorry, I can’t. 

Thanks. 

 

INTERAKCIÓBAN JELLEMZŐ KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK / KOMMUNIKÁCIÓS 
STRATÉGIÁK 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

 

 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

 

Betűzés kérése, betűzés 

 

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre 

Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

Sorry, I don’t understand. 

Can you understand? 

Sorry, what does that mean? 

Can you spell it for me? It 

spells… 

Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

 

 

b) Fogalomkörök 
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Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség 

 

 

 

 

 

Múltidejűség 

 

Jövőidejűség 

Present simple  

 

Present continuous 

 

Present perfect simple 

 

Past simple 

 

going to  

 

Future with will 

When do you get up?  

I don’t drink milk. 

Why is she crying? I’m not reading. 

He’s walking. 

Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

And then she kissed me. Why didn’t 

you come yesterday? 

What are you going to do on Saturday? 

When will you be fourteen? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have 

 

Possessive adj. 

Possesive pronouns 

Genitive ’s 

of 

Whose? 

I didn’t have many friends in the 

kindergarten. 

my, your, his/her/its, our, their dog  

mine, yours,… theirs 

Sue’s brother 

the corner of the room 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeg-

határozás  

Prepositions, 

prepositional phrases, 

adverbs 

 

 

here, there, on the left, on the right, in, 

on, under, opposite, next to, between, 

in front of, behind, inside, outside, 

above … 
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Időbeli viszonyok Már, még, 

éppen 

Gyakoriság 

 

 

 

Időpont 

 

 

 

 

 

Időtartam 

Adverbs of time with 

present perfect simple 

 

How often? 

 

 

 

When? What time? 

 
 
 
 
What’s the time? 
How long? + past simple 

 

already, yet, just 

We’ve already finished the book. 

I haven’t visited France yet. 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

I always make my bed. 

She goes swimming twice a week. 

now, in the morning 

yesterday, last week, two years ago,  

tomorrow, next week 

in 1997, in July, at 5 o’clock, on Friday 

It’s quarter to eight. 

How long were you in hospital? For 

two weeks. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Irregular and regular 

plurals 

Cardinal numbers  

Ordinal numbers 

Countable nouns 

How many? 

Uncountable nouns 

How much? 

 

children, people, men, women … 

 

one. two… 

first, second… 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of / few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

a cup of tea, a piece of cake 

all, both, none, neither 

each, every 

Minőségi 

viszonyok 

 Comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

 

Irregular adjectives 

What … like? 

What colour? 

Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl. 

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you.  

Good, bad …(better, worse) 

What’s it like? What colour is it?  

It’s too big, It’s not small enough. 
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Modalitás  should/shouldn’t 

can (ability)  

can/could/may 

(permission) 

must/needn’t (obligation) 

have to (past) 

mustn’t 

You should ask her. 

I can swim.  

Can/could/may I open the window?  

I must read it. You needn’t do it now. 

Did you have to be there? 

Children mustn’t smoke. 

Logikai viszonyok  Linking words and/or/but/because 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

some + plural noun 

any + plural noun 

 

some + singular noun 

any + singular noun 

 

Nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative pronouns 

Indefinite pronouns 

 

a, an, the 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

me, him, them… 

 

this, that, these, those 

somebody, anybody, nobody, 

everybody … 

 

 

 

c) Témakörök 

 

Óraszámok Témakör Kapcsolódási pont 

 

 

16 

Én és a családom: családfa; 

foglalkozások; családi ünnepek 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: család és 

lakóhely, hétköznapok, ünnepek. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 
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16 

Emberi kapcsolatok: barátság; 

emberek külső és belső 

jellemzése. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

 

14 

Tágabb környezetünk: falu, város, 

ország; 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: falvak és városok, közlekedés.  

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

 

14 

Az iskola világa Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat, közös  

munka. 

 

14 

Egészség, az egészséges életmód Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

 

12 

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; 

ajándékok ünnepekre. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

 

14 

Utazás: utazási előkészületek; 

közlekedési eszközök. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

 

 

14 

Szabadidő és szórakozás: sport az 

iskolában és az iskolán kívül; 

tévé, film, videó, számítógép és 

olvasás. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

A fennmaradó 12 óra a következőképpen oszlik meg: 2-2 óra év eleji és év végi ismétlés, 5-5 óra a 

témazáró dolgozatok előkészítésére, írására, értékelő javítására. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri;  
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott szövegből kikövetkezteti. 

 
Beszédkészség 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel,  

 eseményeket mesél el;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 részt vesz egyszerű párbeszédben,  

 beszélgetést kezdeményez, befejez. 

 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti;  

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. 

 
Íráskészség 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;  

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 
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7–8. ÉVFOLYAM  

A 7-8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók változatlanul 

kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalkozásban, valamint hogy 

ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak 

maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására. 

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a beszédkészség 

fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az olvasott szöveg értése és az írás 

is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 

helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden 

esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem 

verbális elemek természetes egységet alkotnak. 

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek megfelelő, 

változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az idegen nyelvet. A 

témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de bővülnek és mélyülnek, azzal 

párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, szükségleteik változnak. További témák 

is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, 

tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek 

megtalálni azokat a területeket, ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek 

keretében történő – tanulás. 

A 7-8. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket továbbra is 

kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a célnyelv szabályrendszere 

és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek iránt. Örömüket lelik a 

szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak csekély mértékben segíti nyelvi 

fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. 

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése 

szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési 

célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a 

szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az 

önálló tanulással. Fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-

eszközök használata idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony 

eszköze.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti B1 szintet. 
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7. évfolyam 

Tankönyvek, tanulmányi segédanyagok, és taneszközök kiválasztásnak elvei: 

 Kerettantervnek való megfelelés 

 Iskola sajátosságainak való megfelelés 

 Korszerű pedagógiai szempontok megjelenése 

 

Komplex művészeti osztályokban 7 évfolyamon  

Heti óraszám: 3,5 

Éves óraszám: 126 

TÉMAKÖRÖK 

Ajánlott 

óraszám 

Kiegészítő 

óraszám 
Óraszám Témakör Kapcsolódási pont 

14 2 16 

Én és a családom: családfa; 

foglalkozások; családi ünnepek 

Technika, életvitel és gyakorlat; 

történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely, 

hétköznapok, ünnepek. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, 

szokások. 

14 2 16 

Emberi kapcsolatok: barátság; 

emberek külső és belső 

jellemzése. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, tisztelet, segítő 

kapcsolat. 

12 2 14 

Tágabb környezetünk: falu, 

város, ország; 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: falvak és városok, 

közlekedés. 

Hon- és népismeret: az én városom, 

falum. 

12 2 14 

Az iskola világa Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat, 

közös  munka. 

12 2 14 

Egészség, az egészséges 

életmód 

Természetismeret: az ember 

megismerése és egészsége: étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

egészséges életmód. 

10 2 12 

Vásárlás: mindennapi 

bevásárlás; ajándékok 

ünnepekre. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés, vásárlás. 

12 2 14 

Utazás: utazási előkészületek; 

közlekedési eszközök. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedés. 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

12 2 14 

Szabadidő és szórakozás: sport 

az iskolában és az iskolán kívül; 

tévé, film, videó, számítógép és 

olvasás. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 
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A fennmaradó 12 óra a következőképpen oszlik meg: 2-2 óra év eleji és év végi ismétlés, 5-5 óra a 

témazáró dolgozatok előkészítésére, írására, értékelő javítására. 

KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Yes, can I help you? 

Köszönés How do you do?  

Good morning/afternoon/evening. 

Hello Trish. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Martin. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi. / Hello. 

Elköszönés Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

Have you met Lewis? 

May I / Can I / Let me introduce myself, 

May I /Can I / Let me introduce you to Martin. 

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra 

reagálás 

How are you feeling today? 

 

 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 

thanks. 

Not very well, I am afraid. 

Actually, I am suffering from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. / That’s all right. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry.  

I am very sorry. 

Please, forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem. 

Gratulációk, 

jókívánságok és azokra 

reagálás 

Happy Christmas / new year/ birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / new year / 

birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  
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Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing from you soon. 

 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I am so glad /very happy. 

I am glad to hear that. 

I am so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine / nice / not bad. 

That was fine / good / nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás Sue has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join me 

for dinner. 

 

Személyes beállítódás és vélemény 

Véleménykérés és arra 

reagálás 

What do you think?  

How do you like it?  

What’s your opinion about it? 

I think it is difficult.  

I don’t like it.  

I think it’s fair enough. 

Valaki igazának 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. 

You are wrong. 

 

Egyetértés, 

egyetnemértés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK. All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

Tetszés, nemtetszés Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 
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Akarat, kívánság Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

I want to pay. 

I’d like an ice-cream. 

 

Képesség Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can only understand French. 

No, I’m not. I am unable to ride a 

horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now 

Right now. 

Ígéret Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika  It’s great. It’s a good idea. 

I’m not so keen on it. It’s boring. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What is it like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/ 

It’s used for… 

It means… 

It’s green, small and it can jump. 

Események leírása What happened? First she opened the window, then 

she phoned the ambulance, and 

finally she told the neighbours. 

Információ kérés, adás Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

 

How far is your school? 

How long does it take to get there? 

Please, can you tell me the way to the station? 

Who is that? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

You take two eggs and some milk 

and flour. 

It’s 20 minutes by bus. 

 

Take the second turning on the 

right. 

It’s me. 

Tudás, nemtudás Do you know where he lives? 

Was George t school last week? 

I have no idea. 

I don’t know. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? They will probably come.  

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés Chris, could you do me a great favour? 

Could you give me your telephone number? 

Do you have a stamp by any chance? 

Would you pass me the sugar please? 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

I’m afraid I can’t. 
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Tiltás, felszólítás Keep off the grass. 

You must not smoke here. 

 

Javaslat és arra 

reagálás 

Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

Good idea. 

I’d prefer to go to the theatre. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Would you like to come to the cinema? 

 

 

 

 

Can we meet at six? 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, but… 

No, I am afraid I can’t. 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be okay. 

Sorry, I can’t make it then. 

 

No, I am afraid, I can’t. 

Kínálás és arra 

reagálás 

Would you like another drink? 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Anything else? 

Have an orange.  

Here you are. 

That’s very kind of you. 

An orange juice, please. 

Thank you. 

No, thank you. 

No, thanks. 

I am sorry, I can’t. 

Thanks. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés 

 

 

 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értés 

ellenőrzése 

 

Betűzés kérése, betűzés 

 

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre 

Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his name 

was? 

Sorry, I don’t understand. 

Can you understand? 

Sorry, what does that mean? 

Can you spell it for me? It spells… 

Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 
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FOGALOMKÖRÖK 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség 

 

 

 

 

 

Múltidejűség 

 

Jövőidejűség 

Present simple  

 

Present continuous 

 

Present perfect simple 

 

Past simple 

 

going to  

 

Future with will 

When do you get up?  

I don’t drink milk. 

Why is she crying? I’m not reading. 

He’s walking. 

Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

And then she kissed me. Why didn’t 

you come yesterday? 

What are you going to do on Saturday? 

When will you be fourteen? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have 

 

Possessive adj. 

Possesive pronouns 

Genitive ’s 

of 

Whose? 

I didn’t have many friends in the 

kindergarten. 

my, your, his/her/its, our, their dog  

mine, yours,… theirs 

Sue’s brother 

the corner of the room 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeg-

határozás  

Prepositions, prepositional 

phrases, adverbs 

here, there, on the left, on the right, in, 

on, under, opposite, next to, between, 

in front of, behind, inside, outside, 

above … 

Időbeli viszonyok Már, még, éppen 

Gyakoriság 

 

 

 

Időpont 

 

 

 

 

 

Időtartam 

Adverbs of time with present 

perfect simple 

 

How often? 

 

 

 

When? What time? 

 

 

 

 

WHAT’S THE TIME? 

How long? + past simple 

 

already, yet, just 

We’ve already finished the book. 

I haven’t visited France yet. 

always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

I always make my bed. 

She goes swimming twice a week. 

now, in the morning 

yesterday, last week, two years ago,  

tomorrow, next week 

in 1997, in July, at 5 o’clock, on Friday 

It’s quarter to eight. 

How long were you in hospital? For 

two weeks. 
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Mennyiségi 

viszonyok 

 Irregular and regular plurals 

Cardinal numbers  

Ordinal numbers 

Countable nouns 

How many? 

Uncountable nouns 

How much? 

children, people, men, women … 

 

one. two… 

first, second… 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of / few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

a cup of tea, a piece of cake 

all, both, none, neither 

each, every 

Minőségi 

viszonyok 

 Comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

 

Irregular adjectives 

What … like? 

What colour? 

Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl. 

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you. 

Good, bad …(better, worse) 

What’s it like? What colour is it?  

It’s too big, It’s not small enough. 

Modalitás  should/shouldn’t 

can (ability)  

can/could/may (permission) 

must/needn’t (obligation) 

have to (past) 

mustn’t 

You should ask her. 

I can swim. 

Can/could/may I open the window? 

I must read it. You needn’t do it now. 

Did you have to be there? 

Children mustn’t smoke. 

Logikai viszonyok  Linking words and/or/but/because 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

some + plural noun 

any + plural noun 

 

some + singular noun 

any + singular noun 

 

Nominative and accusative of 

personal pronouns 

Demonstrative pronouns 

Indefinite pronouns 

a, an, the 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

me, him, them… 

 

this, that, these, those 

somebody, anybody, nobody, 

everybody… 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért; 
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

szövegből kikövetkezteti. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

 kérdéseket tesz fel, 

 eseményeket mesél el; 

 megértési probléma esetén segítséget kér; 

 részt vesz egyszerű párbeszédben, 

 beszélgetést kezdeményez, befejez. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti;  

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti. 

Íráskészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;  

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 

  



 

45 

8. évfolyam 

Tankönyvek, tanulmányi segédanyagok, és taneszközök kiválasztásnak elvei: 

 Kerettantervnek való megfelelés 

 Iskola sajátosságainak való megfelelés 

 Korszerű pedagógiai szempontok megjelenése 

 

Komplex művészeti osztályokban 8 évfolyamon  

Heti óraszám: 3,5 

Éves óraszám: 126 

TÉMAKÖRÖK 

Ajánlott 

óraszám 

Kiegészítő 

óraszám 
Óraszám Témakörök Kapcsolódási pontok 

5 2 7 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, 

családfa. 

Családi események, közös 

programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, otthon, 

az ember az időben: gyermekkor, felnőttkor, 

öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk története. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

5 2 7 

Otthon  

Otthonom, szűkebb 

környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, 

berendezési tárgyak. 

Lakóhelyem, tágabb 

környezetem. 

Otthonok a célnyelvi 

országban és a nagyvilágban. 

Otthontalanok. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: család és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

5 2 7 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, 

főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi 

kultúrában és a nagyvilágban. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 

cukrok szerepe. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 
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5 2 7 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

4 2 6 

Öltözködés 

Ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: öltözködés, divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 

5 2 7 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Biológia-egészségtan: az ember megismerése 

és egészsége.  

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

5 2 6 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös 

programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 

5 2 6 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, 

kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

5 2 7 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Kisállatok, felelős állattartás. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más 

kontinensek élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 

környezet és az élővilág összefüggései. 

 

Földrajz: földrészek és óceánok, felszínformák, 

hazánk természeti adottságai, Európán kívüli 

kontinensek, tájak, országok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 

gondozása. 

4 2 6 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a 

nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hétköznapok, ünnepek. 
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5 2 6 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak.  

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, 

piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a 

lakóhelyemen. 

Híres városok és 

nevezetességeik. 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli 

alakzatok. 

 

Földrajz: országok, városok; a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

4 2 5 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és 

külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, 

Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak, 

országok; a hazai táj, a világörökség elemei. 

 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. 

3 2 5 

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, 

könyveim. 

Képzeletem világa. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

4 2 6 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim. 

Kedvenc múzeumom. 

Kiállítások, rendezvények, 

koncertek. 

Zenei világnap. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

3 2 

4 

 

 

 

 

 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat és 

növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és 

Madarak Napja, a Víz 

Világnapja, a Duna Napja. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

 

Földrajz: globális problémák, fenntarthatóság, 

védett hazai és nemzetközi természeti értékek 

példái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 

vásárlás, egészséges életmód. 

3 2 4 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan betegségek megelőzése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

2 2 2 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: felfedezők és feltalálók. 

 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 
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2 2 3 

Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok. 

Híres feltalálók és életútjuk. 

A jövő technikai vívmányai. 

Biológia-egészségtan: tudománytörténet. 

 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

3 2 3 

Múltunk és jövőnk 

Családom múltja, gyökereim. 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 

Lakóhelyem régen és most. 

A jövő városa. 

Földünk jövője. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

 

Földrajz: településtípusok; 

környezettudatosság, környezetvédelem. 

 

Erkölcstan: a munka világa. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció: szakmák, foglalkozások. 

2 2 3 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, 

közösségi oldalak. 

Infokommunikációs eszközök 

a mindennapokban. 

A média szerepe a 

hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az 

állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: hírközlés. 

 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a média és a nyilvánosság szerepe.  

 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, 

médiainformatika. 

2 2 2 

Földünk és a világűr 

A naprendszer és a bolygók. 

A Nap és a csillagok. 

Utazások az űrben. 

Földrajz: égitestek. 

 

Fizika: a Naprendszer objektumai, a világűr 

megismerésének eszközei. 

 

Matematika: tájékozódás a térben. 

5 2 5 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak.  

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, 

piac. 

Vásárlás. 

Látnivalók, nevezetességek a 

lakóhelyemen. 

Híres városok és 

nevezetességeik. 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli 

alakzatok. 

 

Földrajz: országok, városok; a hazai táj, a 

világörökség elemei. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

A fennmaradó 12 óra a következőképpen oszlik meg: 2-2 óra év eleji és év végi ismétlés, 4-4 óra a félévi 

és az év végi témazáró dolgozatok előkészítésére, írására, értékelő javítására. 
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KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. 

I am sorry to disturb you. 

Pardon? 

Yes, can I help you? 

Köszönés How do you do?  

Good morning / evening / afternoon. 

Hello Mike. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Holly. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch! 

Goodbye. 

Bye! 

See you. 

Good night. 

Thanks. Bye. 

Thank you, I will. 

Thanks. 

I will. 

OK, bye. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

Have you met James? 

May I / Can I / Let me introduce myself. 

May I / Can I / Let me introduce you to 

Greg?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Érdeklődés mások hogyléte 

felől és arra reagálás 

How are you feeling today? 

 

 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 

thanks. 

Not very well, I am afraid. 

Actually, I am suffering from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

 

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

That’s all right. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

Please, forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  
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Gratulációk, jókívánságok 

és azokra reagálás 

Happy Christmas / new year / birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas / new year / 

birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing from you 

soon. 

 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I am so glad /very happy. 

I am glad to hear that. 

I am so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join me 

for dinner. 

 

Személyes beállítódás és vélemény 

Véleménykérés és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? 

What’s your opinion about it? 

I think it is difficult. I don’t like it. 

I think it’s fair enough. . 
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Valaki igazának elismerése 

és el nem ismerése 

You are right. 

You are wrong. 

 

Egyetértés, egyetnemértés Do you agree? 

 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

I doubt whether… 

Tetszés, nemtetszés Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

I don’t think much of… 

Akarat, kívánság Would you like a cake? 

Can I have my bill, please? 

 I want to pay. 

I’d like an ice-cream 

 

Képesség Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? People must sleep sometimes. 

Lehetőség It may rain. 

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika  It’s great. It’s a good idea. 

I’m not so keen on it. It’s boring. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

What is it like? 

What colour is it? 

It’s… / That’s… / It’s a kind of… / 

It’s used for… 

It means… 

It’s green, small and it can jump. 

Események leírása What happened? First she opened the window, then 

she phoned the ambulance and 

finally she told the neighbours. 

After opening the door she phoned 

the ambulance.  

While waiting for the ambulance 

she told the neighbours. 
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Információ kérés, adás Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

 

How far is your school? 

How long does it take to get there? 

Can you tell me the way to the station, 

please? 

Who is that? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

You take two eggs and some milk 

and flour. 

It’s 20 minutes by bus. 

 

Take the second turning on the 

right 

It’s me. 

Tudás, nemtudás Do you know where he lives? 

Is there post office near hear? 

I have no idea. 

Sorry, I don’t know. 

Don’t ask me. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. They 

might come, or they might not 

come. 

She can’t be very old. She must be 

about 25. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés Martin, could you do me a great favour? 

Could you give me your telephone number? 

Do you have a stamp by any chance? 

Would you pass me the sugar please? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás Keep off the grass. 

You must not smoke here. 

 

Javaslat és arra reagálás Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

I suggest going to the museum. 

Good idea. 

I’d prefer to go to the theatre. 

I’d rather not. 

Meghívás és arra reagálás Would you like to come to the cinema? 

 

 

Can we meet at, say, six? 

Are you free on Wednesday? 

Let’s meet on Friday. 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, but… 

No, I am afraid I can’t. 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be good. 

Sorry, I can’t make it then. 

No, I am afraid, I can’t. 

Kínálás és arra reagálás Would you like another drink? 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Have an orange.  

Here you are. 

That’s very kind of you. 

An orange juice, please. 

 

Yes, please. / No, thank you. 

I am sorry, I can’t. 

Thanks. 
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the post office? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his name 

was? 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It spells… 

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

 

FOGALOMKÖRÖK 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

 

 

 

 

Múltidejűség 

 

 

 

Jövőidejűség 

Present simple  

 

Present continuous 

 

Present perfect simple 

 

Past simple 

 

going to  

Future with will 

When do you usually get up? I don’t drink 

coffee. 

Why is she standing there? I’m not listening. 

I’m leaving. 

Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

And then she turned off the TV. Why didn’t 

you come yesterday? 

What are you going to do on Sunday? 

When will you be fourteen? 

Birtoklás kifejezése  Past forms of have 

 

Have with will 

Possessive adj. 

Possesive pronouns 

Genitive ’s 

of 

Whose? 

I didn’t have many friends in the 

kindergarten. 

I will have a Porsche when I’m 20. 

my, your, his/her/its, our, their dog  

mine, yours,… theirs 

Sue’s brother 

the corner of the room 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeg-

határozás  

Prepositions, prepositional 

phrases, adverbs 

 

picture location 

here, there, on the left, on the right, in, on, 

under, opposite, next to, between, in front 

of, behind, inside, outside, above … 

at the top of/at the bottom of, on the left 

hand side… 
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Időbeli viszonyok Gyakoriság 

 

 

 

 

 

Időpont 

 

 

 

 

Időtartam 

Adverbs of time with present 

perfect simple 

How often? 

 

 

 

When? What time? 

 

 

 

 

What’s the time? 

How long? + past simple 

already, yet, just 

 

always, often, sometimes, never, once/twice 

a week, every day … 

I always make my bed. 

She goes swimming twice a week. 

now, in the morning 

Yesterday, last week, two years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday 

It’s quarter to eight. 

How long were you in hospital? For two 

weeks. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Irregular and regular plurals 

Cardinal numbers  

Ordinal numbers 

Countable nouns 

How many? 

Uncountable nouns 

How much? 

children, people, men, women … 

 

one. two… 

first, second… 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of / few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

a cup of tea, a piece of cake 

all, both, none, neither 

each, every 

Minőségi viszonyok  Comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

 

Irregular adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl. 

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you.  

Good, bad …(better, worse) 

What’s it like? What colour is it?  

What does it look/taste/sound/feel like? 

It’s too big, It’s not small enough. 

Modalitás  should/shouldn’t 

can (ability)  

can/could/may (permission) 

must/needn’t (obligation) 

have to (past) 

mustn’t 

You should ask her. 

I can swim.  

Can/could/may I open the window?  

 

I must read it. You needn’t do it now. 

Did you have to be there? 

Children mustn’t smoke. 

Logikai viszonyok  Linking words 

Conditional I. II. III. 

 

 

 

Time clauses with future 

meaning 

Infinitive to express purpose 

and/or/but/because 

We’ll stay at home if it rains. 

If it rained, we would stay at home. 

If it had rained, we would have stayed at 

home. 

I’ve been to London to visit the Queen. 
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Függő beszéd  Reported speech with present 

reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

Passzív  Passive The car was invented by… 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

some + plural noun 

any + plural noun 

 

some + singular noun 

any + singular noun 

 

Nominative and accusative of 

personal pronouns 

Demonstrative pronouns 

Indefinite pronouns 

 

Reflexive pronouns 

a, an, the 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

me, him, them… 

 

this, that, these, those 

somebody, anybody, nobody, everybody … 

myself… 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

Egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatokat old meg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári 

utasításokat. 

Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket. 

Felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és 

beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a szövegek témájára, 

tartalmára.  

Követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetét. 

Képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megértést 

segítő, változatos feladatokra támaszkodva. 

Egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés 

folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat) és a 

tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának 

aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a 

lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

A szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok 

segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése a tanult 

nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzet figyelembe vételével. 
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Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén 

szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló 

egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, lehetőség esetén a célnyelvi országokból érkező személyekkel 

folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.  

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikál. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára 

ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál. 

Kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszol a hozzá 

intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédet folytat. 

A tanuló megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon történő használata 

útján. 

Képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét.  

Megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, 

intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése egyre bővülő szókinccsel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra 

történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás strukturált, előre látható 

szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás célnyelvi 

beszélőkkel.  

Beszélgetés során megértés hiányában ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalmazása, ill. szükség 

esetén saját a mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkalmazása (pl. a 

kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való reagálás egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólítások, kérések, 

információ hiányán illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 
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Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló felkészülés után rövid szövegeket mond. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal röviden, 

összefüggően beszél saját magáról és közvetlen környezetéről.  

Munkáját bemutatja egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A tanuló elmesél rövid, egyszerű történetet. Egyszerű állításokat, 

összehasonlítást, magyarázatot, indoklást fogalmaz meg. 

A tanuló egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ. 

Lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű 

cselekvéseket, történéseket, és fejez ki ok-okozati összefüggéseket. 

Képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat. 

Beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt és 

beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert témákról, 

felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, 

mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű 

kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése 

kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát készítése, kiállítása, 

szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához közelítő kiejtés 

gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása), előadás, 

prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló megérti egyszerű olvasott szövegek lényegét, fő 

tartalmát. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket.  

Megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi szövegekben. 

Megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek lényegét, kiszűri a 

szövegekből az alapvető információkat.  

A tanuló elvégez az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat.  

Képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek 

megértéséhez, értelmezéséhez. 

Növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról. 

Fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti 

alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 
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Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése (pl. leírás, 

történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról. 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, étlapon és 

menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszövegek, 

cikkek a korosztálynak szóló újságokból és honlapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és 

elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, 

feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír. 

Mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő témájú szövegeket 

alkot. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról. Használja az írást a kommunikáció eszközeként egyszerű 

interakciókban. 

Kifejezi gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban. 

Kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, 

ismert témákról. 

Felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és 

stílusjegyeit. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, 

különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal való 

megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rapszöveg írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű létrehozása során (pl. 

megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-ben használt 

emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, blogbejegyzés. 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

Az első idegen nyelvből az általános iskola 8. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 

az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti tudásszintre. Ez 

lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség 

szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek figyelembe vételére is. Megfelelő alapul 
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szolgál emellett ahhoz, hogy minden tanuló eljusson az általános iskolai tanulmányok végén előírt B1 

szintre. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák használatára. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe kell 

vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a kortárs 

csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és kritikai 

gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai 

tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, 

a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés.  

Kívánatos, hogy az értékelés a fejlesztés tartalmának megfelelő nyelvi tevékenységek során 

történjen. Ez biztosítja, hogy az értékelés valóban a fejlesztési célokra irányuljon, és azok 

megvalósulásáról adjon információt. Ezért az értékelés módját és kritériumait csakúgy, mint az órai 

tevékenységeket A fejlesztés tartalma rovatban leírtaknak megfelelően célszerű alakítani. 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket 

megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt 

kiszűr; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;  

 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas 

szövegből kikövetkeztetni;  

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a 

lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol; 

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

 kérdéseket feltesz, 

 eseményeket elmesél; 

 megértési probléma esetén segítséget kér; 

 egyszerű párbeszédben részt vesz; 

 fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 

szövegben kikövetkezteti; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt 

megtalál; 
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; 

 egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 

szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; 

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges 

információt a lényegtelentől elkülöníti. 

Íráskészség 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír;  

 kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír. 
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ÉRTÉKELÉS  

Alapelvek 

Az értékelés a következő részterületekre terjed ki: beszédértés, beszédkészség, szókincs, 

nyelvtani ismeretek, olvasás, írás, helyesírás, fordítás. Formája lehet mind írásbeli, mind szóbeli felelet. 

A tantárgy jellegéből adódóan a számonkérésben a szóbeliség az elsődleges. A félévi, illetve év végi 

érdemjegy a szó- és írásbeli feleletek (havonta legalább egy), valamint az órai munka alapján alakul ki, 

azzal a megkötéssel, hogy legfeljebb egy-másfél jeggyel lehet jobb a témazáró jegyek átlagánál. 

Az iskola pedagógiai programjával összhangban a témazáró jegyeket az átlagszámításnál 

kétszeres súllyal vesszük figyelembe. Alsóban a negyedikes félévi jegyig – a többi tantárggyal 

összehangolt – szöveges értékelést adunk a gyerekek munkájáról. 

Osztályozás 

A különböző félévi, illetve év végi érdemjegyek megszerzéséhez az alábbi követelményeknek kell 

megfelelni: 

Jeles 

Pontosan és gyorsan megérti az idegen nyelvű utasításokat, magyarázatokat, kérdéseket, azokra a 

helyzetnek megfelelően reagál. Az órán előforduló vagy önálló feladatként kiszótárazott szavakat 

megtanulja, s azokat a továbbiakban használni is tudja fogalmazásban, fordításban stb. Írásbeli munkái 

olvashatóak, áttekinthetőek, fogalmazásai szerkezetileg jól tagoltak. Önállóan, értelmesen és 

folyékonyan képes visszaadni a hallottak, olvasottak tartalmát, valamint kifejezni saját gondolatait. 

Kiejtése minél jobban megközelíti az eredetit. A tanult nyelvtani szerkezeteket mind szóban, mind 

írásban biztosan, kis (legfeljebb 10%) hibával használja. Ismeretlen, esetleg egy-két új szót is tartalmazó 

szöveget képes folyékonyan, értelmesen felolvasni, illetve ilyen szöveget hallás után legfeljebb egy-két 

hibával leírni. Az órai munkában mindig aktívan részt vesz, felszerelése hiánytalan, a kötelező házi 

feladatokat mindig igényesen készíti el. Gyakran végez szorgalmi feladatokat is. 

Jó 

Jól érti az idegen nyelvű utasításokat, magyarázatokat, kérdéseket, azokra rendszerint megfelelően 

reagál. Az órán előforduló vagy önálló feladatként kiszótárazott szavakat megtanulja, s azok jelentős 

részét a továbbiakban használni is tudja fogalmazásban, fordításban stb. Kis segítséggel értelmesen 

képes visszaadni a hallottak, olvasottak tartalmát, valamint kifejezni saját gondolatait. A tanult nyelvtani 

szerkezeteket elég biztosan, nem nagy (legfeljebb 25%) hibával használja. Ismeretlen, esetleg egy-két 

új szót is tartalmazó szöveget képes értelmesen felolvasni, illetve ilyen szöveget hallás után legfeljebb 

három-négy hibával leírni. Az órai munkában aktívan részt vesz, felszerelése rendszerint hiánytalan, a 

kötelező házi feladatokat rendszeresen elkészíti. Időnként szorgalmi feladatokat is végez. 

Közepes 

Az idegen nyelvű utasításokat, kérdéseket és magyarázatokat segítő ismétlés, körülírás nyomán megérti, 

és azokra értelemszerűen reagál. Az órán kiszótárazott szavakat megtanulja, s az ismételten 

előfordulókat a későbbiekben is használni tudja fordításban, feladatmegoldásban stb. Kérdések alapján 

képes visszaadni a hallottak, olvasottak tartalmát, valamint saját gondolatait. A tanult nyelvtani 

szerkezeteket ismeri, és többé-kevésbé használni is tudja (legfeljebb 40% hibával). 
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Ismeretlen szavakat nem tartalmazó szöveget képes érthetően felolvasni, illetve ilyen szöveget 

hibátlanul lemásolni. Az óra menetét követi, az aktuális anyaghoz kapcsolódó kérdésekre választ tud 

adni. Rendszerint hiánytalan a felszerelése és a házi feladata. 

Elégséges 

Az utasításokat megérti. A kiszótárazott szavakat megtanulja. Tartalmat megtanult memoriterként, 

egyszerű vázlat alapján képes visszaadni. Az alapvető nyelvtani szerkezeteket felismeri, és legfeljebb 

60% hibával használni is tudja. A feldolgozott szöveget képes érthetően felolvasni, illetve lemásolni. 

Az óra menetét igyekszik követni, a számára homályos pontokra rákérdez. Többnyire van felszerelése 

és házi feladata. 

Elégtelen 

Az utasításokat nem érti. A kiszótárazott szavakat és a memoritereket nem tanulja meg. Az alapvető 

nyelvtani szerkezeteket nem ismeri fel, azok használatában több mint 60%-ot hibázik. A feldolgozott 

szövegeket nem képes érthetően felolvasni, illetve lemásolni. Az óra menetét nem próbálja meg követni. 

A házi feladata, felszerelése rendszeresen hiányzik vagy hiányos. (Az itt megfogalmazott 

követelmények mindig az adott évfolyam tudásszintjére, az ott már tanult, ill. tanított anyagra 

vonatkoznak.) 

Ellenőrzés 

A tanulást folyamatos ellenőrzés kíséri, mely szóbeli és írásbeli síkon is megmutatkozik. Az 

ellenőrzést mindig értékelés kíséri, de ez nem feltétlenül nyilvánul meg osztályzatban. 

A nyelvtanításban a szóbeliség az elsődleges, ez megmutatkozik az ellenőrzésben is, melynek 

leggyakoribb módja a szóbeli felelet kell, hogy legyen. Ez állhat szókérdezésből (az addig tanultak 

bármelyikéből), olvasásból, fordításból, kérdésekre adott válaszokból, tartalom elmondásából, 

memoriterekből, szituációs játékokban való részvételből. Ennek értékeléseként a tanulók „kis” vagy 

„nagy” jegyeket kapnak, a felelet nehézségétől függően. A kisjegyek átlagából alakul ki a naplóba kerülő 

osztályzat. 

Az ismétlések megtervezése céljából diagnosztikai felmérést íratunk, melyet értékelünk, de nem 

osztályozunk. 

Témazáró dolgozatot évente háromszor íratunk: az év eleji ismétlés lezárásaként, az első félév 

végén (január második felében) és az év végi ismétlést követően (június elején). Ezeken kívül tanév végi 

ismétlő feladatlapot is kitöltenek tanulóink. 
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1 ÉNEK-ZENE TANTERV 

Bevezetés 

Hogy az óvodából az iskolába történő átmenet minél zökkenőmentesebb lehessen, sok siker-

élményt biztosító, örömet keltő foglalkozást célszerű szervezni. Az iskolába belépő gyerekek 

zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanu-

lók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó játékos módszerekkel érhető el. 

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, vagyis 

a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban kezdődik, 

ahol a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek-nevelési célok közül öt ki-

emelten fontos: 

– az erkölcsi nevelés (elfogadják és cselekvéseik mércéjévé teszik az emberi kapcso-

latok elfogadott normáit és szabályait);  

– nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete, kü-

lönböző kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete);  

– állampolgárságra és demokráciára nevelés (képesek társaikkal a kooperációra, el 

tudják magukat helyezni a közösségben, megértik a szabályok fontosságát); 

– az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs képességük, a társaikkal 

való együttműködés képessége és a mások iránt érzett empátia továbbfejlődik);  

– testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség fej-

lesztése, a mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia). 

 

Legfontosabb kulcskompetenciák:  

– esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség,  

– anyanyelvi kommunikáció,  

– szociális és állampolgári kompetencia,  

– kezdeményezőképesség és  

– vállalkozói kompetencia. 

Fejlesztési célok: 

 

REPRODUKCIÓ (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) 

– Az éneklésre épülő tanítás első lépése az éneklés örömének és az éneklés helyes szoká-

sainak kialakítása, amelynek elemei az értelmes frazeálás, kifejező artikuláció és a 

megfelelő hangterjedelem. Az éneklést sok mozgás, néptánc és szabad mozgásos imp-

rovizáció kíséri. A helyes testtartás, az egyszerű mozgáselemek és lépések elsajátításá-

ra a népi gyermekjátékok és a néptánc kiváló lehetőséget nyújtanak. 

– Dalkincsbővítés. A népdalokat és gyermekdalokat a tanulók elsősorban hallás után ta-

nulják, és csokorba szedve is énekeljék. Az összeállítás mind a zenei, mind a tartalmi 

szempontokat figyelembe veszi. 

– Zenei ismeretszerzés. A tanulók az énekelt dalok meghatározott zenei elemeit megfi-

gyelik, tanári rávezetéssel tudatosítják, s felismerik kottaképről, esetleg tanári segít-

séggel reprodukálják. A zenei elemeket, a dallami, ritmikai, hallási és többszólamú 

készségeket improvizációs és kreatív játékos feladatokkal gyakorolják. 
– A zenei tevékenységek élményszerűek, játékosak, mozgásosak legyenek, jellemezze 

azokat a tapasztalás- és tevékenységközpontúság. 

 



 

Zenehallgatás (Zenei befogadás, zenehallgatás) 

 

Ebben az életkorban alapozható meg az adekvát zenehallgatói magatartás, a gyerekek tapasz-

talatokat szereznek a figyelemkoncentrációval kísért zenehallgatói tevékenységről. A zene-

hallgatás során a tanulók spontán és irányítottan tapasztalatokat gyűjtenek a hangzó világról, a 

hangszínekről, hangszerekről, hangszercsoportokról, előadó-együttesekről, tempóról, dinami-

káról és zenei formákról, valamint megismerkednek hosszabb lélegzetű zeneművekkel is. 

Utóbbiak egy része kapcsolódik az órai énekes anyaghoz. 

 

 

Értékelés 

1-3. osztályban és 4. félévkor szöveges értékelést kapnak a tanulók, az értékelési területeket 

és a minősítés formáit a lenti táblázat tartalmazza. 

4. osztályban tanév végén hagyományos érdemjegyet kapnak a tanulók. 

Az értékelés elvei és eszközei 

Az ének-zene órákon az értékelés célja a tanulók erőfeszítéseinek jutalmazása,- a bátorítás és 

motiválás.  Az értékelés akkor látja el hatékonyan motiváló, fejlesztő funkcióját, ha személyre 

szabott. Ezt folyamatos megfigyelés alapján, a jó teljesítmény megerősítésével érhetjük el. A 

tanulókat mindig egyéni előrehaladásukhoz viszonyítva értékeljük, ezzel mintát adunk az ön-

értékeléshez és mások értékeléséhez. Az intonációs problémákkal küzdő gyerekek segítő, 

formáló értékelésére kiemelt figyelmet kell fordítanunk. 

 

Az értékelés lehetőségei az ének-zene órákon:  

– Részvétel a közös éneklésben és játékban, órai aktivitás.  

– A tanult dalok ismerete, szövegtudás, a dallam és a ritmus egységes megszólaltatása.  

– A közös éneklés szabályainak megtartása, a dalok hangulatának megfelelő előadás-

mód. 

– A tanult zenei elemek felismerése, reprodukálása.  

– Az írásbeli munkák önálló megoldása. 

– A megtapasztalt hangszínek felismerése. (tárgyi, környezeti, emberi hangszínek, hang-

szerek) 

– A zenehallgatások során megfogalmazott észrevételek, egyéni vélemények. 

 



 

A tankönyvválasztás szempontjai 

– feleljen meg az iskola helyi tantervének  

– nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a megfelelő használatra  

– jól szolgálja az elsajátítandó ismeretek megértését, a tudás elmélyítését az adott 

tantárgy helyi tantervébe foglaltak tanítását. 

– segítse az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását 

– illusztrációs anyaga, betűmérete feleljen meg az életkori sajátosságoknak 

– megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére 

– ébresszen kedvet a művészetek iránt anyagával, illusztrációival 

– egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai, 

– megfelelő kiegészítő taneszközök, oktatási segédletek kapcsolódnak hozzá (pl. 

munkafüzet, kézikönyv, zenehallgatási anyag, digitális tananyag)  

 

 



 

 

Az 1-4. évfolyam óraterve 

 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

 A C A C A C       A             C 

Heti óraszám 

 

1 

 

2 1,5 2 1,5 1 

Éves óraszám 36 72 54 72 54 36 

Zenei reprodukció I. 

Éneklés 
20 40 30 40 30 20 

Zenei reprodukció II. 

Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység 

 

4 8 6 8 6 4 

Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

4 8 6 8 6 4 

Zenei befogadás I. 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

4 8 6 8 6 4 

Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás 

4 8 6 8 6 4 

A rendelkezésre álló 10% : 

Ünnepek, ünnepkörök, 

népszokások 

3,5 3 5,5 3 5,5 3,5 

⃰A komplex művészeti osztály 

 C   német nemzetiségi tagozat 

Tematikai egységek 

 Zenei reprodukció I. 

Éneklés 

 Zenei reprodukció II. 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 



 

 Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 

 Zenei befogadás I. 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

 Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás 

 Ünnepek, ünnepkörök, népszokások 

Szükséges taneszközök 

1.1.1 Tankönyvek, hangjegyfüzet, tanári kézikönyvek 

 Laczó: Zenehallgatás 

 Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához (könyv és kazetta) 

1.1.2 Auditív információhordozók 

 CD, DVD 

 hangkazetták. 

1.1.3 Manipulációs eszközök 

 vonalrendszeres tábla, 

 hangoszlopkocka, 

 ritmus- és dallamkártyák, 

 ritmus- és dallamhangszerek (fémháromszög, réztányér, kisdob, csörgődob, metallofon, 

furulya), 

 dallamkirakó. 

1.1.4 Egyéb eszközök 

 CD lejátszó, 

 magnetofon, 

 számítógép 

 zeneszerzők arcképei, hangszerek képei, 

 hangvilla, 

 tanulást, tanítást segítő kiadványok. 



 

2 ELSŐ OSZTÁLY 

Óraszám 

1 óra/hét * 36 hét = 36 óra 

 

Téma A C 

Zenei reprodukció I. 

Éneklés 
20 

Zenei reprodukció II. 

Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység 

 

4 

Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

4 

Zenei befogadás I. 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

4 

Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás 

4 

A rendelkezésre álló 10% 

szabad órakeret 

Ünnepek, ünnepkörök, nép-

szokások 

3,5 

 

Témák 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció I. 

Éneklés 

Órakeret 

20 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az óvodából hozott egyedi tudás homogenizálása. Legyen az osztály egy-

séges, közös kincse.  

A népi, énekes és gyerekjátékok – különböző mozgásformákkal –

szolgálják a dalkincsbővítést. A dalok elsajátítása hallás után történik. 

Az éneklés helyes szokásainak kialakítása: a megszólalás módjának pon-

tosítása, finomítása. Ezek: helyes testtartás, helyes légzés, életkornak 

megfelelő hangerő, helyes hangképzés (diszfóniás gyermekek szűrése), 

érthető szövegejtés, kifejező artikuláció, helyes frazeálás. 



 

Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben, megadott tem-

póban, helyes ritmusban, törekedve a tiszta intonációra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

ÉNEKLÉSI KÉSZSÉG fejlesztése 

Népi gyermekjátékok, mondókák elsajátítása: 

kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és párcserélő körjátékok, 

leánykérő játékok, hidas játékok, különféle vonulások (biton, triton, 

tetraton, pentaton, pentachord, heachord  hangkészlettel). 
Magyar népdalok megtanulása: névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás 

dalok, párosítók (pentaton, hexachord hangkészlettel). 

 

RITMIKAI KÉSZSÉGEK fejlesztése: 

 

A ritmikai, dallami elvonatkoztatás képességének fejlesztése, 

az alapelemek tudatosításának előkészítése (képzettársítás kialakítá-

sa), a név-jel kapcsolat tudatosítása és sokféle gyakorlása. 

(negyed, nyolcadpár = TÁ, titi és a negyedértékű szünet, szün; 

a szó-mi, szó-lá-szó-mi, szó-mi-dó, mi-ré-dó  stb. relációk). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szókincsbővítés, 

érthető szövegejtés, kife-

jező artikuláció; halan-

dzsák –versekben, dalok-

ban. 

 

Matematika: keressünk 

számokat a dalokban! 

 

Erkölcstan: Szabálytudat 

erősítése. Tanulják meg a 

gyerekek a kudarcokat és 

sikereket elviselni. 

 

Környezetismeret:  

állatok megfogalmazása 

a zenékben 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok drámai 

történései, népdal és nép-

tánc kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra. „Sebesség” 

képeken, zenében. 

 

Testnevelés és sport: 

egymásra figyelés, fegye-

lem; összjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték (negyed, nyolcadpár, negyed-

szünet, fél), ritmus osztinátó. 

Ismétlés, záróvonal, ismétlőjel. 

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, kíséret, 

variáció, énekbeszéd. 

Légzés, hangerő, gyors-lassú, halk-hangos, magas-mély, kérdés-felelet, 

kezdőhang-záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, 



 

népszokás, staféta éneklés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció II. 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), krea-

tív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő, tempó válto-

zások érzékelése és reprodukciója, metrikus egységek és kisebb formai 

egységek érzete, játékos feladatok megoldása alapritmusokkal és han-

gokkal, a belső hallás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mozgásfejlesztés 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés. 

Játékos feladatok megoldása alap-ritmusokkal, hangokkal, formák-

kal. 

Generativitás, formaérzék fejlesztése  

Kisebb formai egységek, motívumok, azonosságok, különbözőségek 

megfigyelése. 

Hallásfejlesztés: 

 Hangrelációk érzékeltetése, nagymozgással, reláció térbeli 

mutatásával, kézjellel. 

dallamfordulatok: sm    lsm    smd    mrd    rdl,     mrdl;  

ötfokú hangsorok dallamfordulatai: a lá-pentaton hang-

sor (smrdl,), dó pentaton (lsmrd)  

ötfokú hangsorok dallamfordulatai: a lá-pentaton hang-

sor (smrdl,), dó pentaton (lsmrd)  

Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, dallamel-

vonás. 

Ritmikai készség és generativitás fejlesztése: 

 Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagytes-

ti mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel). Dallam-

vonal szemléltetése nagytesti mozgással. 

 Negyed, nyolcadpár, negyed szünet.  

 Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és ritmus-

hangszerekkel. Ritmus osztinátó, ritmusolvasás, ritmusfe-

lelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter. 

 Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel (kilépé-

sek, kijárások), a ritmus változatos megszólaltatással 

(nagy mozgásokkal). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Íráskészség fejlesz-

tése. Nyelvi játék. 



 

Ismétlődés a zenében, ritmus osztinátó. Gyors-lassú és tempóváltás 

érzékeltetése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenletes mérő, tempó,  

ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcadpár, negyedszünet, 

ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató,  

ritmus osztinátó,  

hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, kíséret, 

variáció, énekbeszéd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás. A fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei 

ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció alapjaival;  

A zene jelrendszerének megismerése: a hang szolmizációs elnevezése. 

Belső hallás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás 

– gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

 A mérő és ritmus megkülönböztetése. 

 Ritmikai elemek megnevezése gyakorlónévvel: tá (negye-

dérték), titi (nyolcadpár), szün(negyed szünet). 

 Ritmikai elemek jele. 

 

Jelek és jelrendszerek ismerete: 
– Pont–záróvonal; 

– ütemmutató, ütemvonal 

 

Dallami elemek: 

 Az új szolmizációs hang kézjele és betűjele: s-m-l-d-r-l, 

 A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, alsó 

pótvonal. 

 Az új szolmizációs hang helye a vonalrendszerben, hangjegy. 

Hangjegy szárirányának megfigyeltetése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Jelek és jelrendsze-

rek ismerete.  

Nyelvi játékok.  

Weöres: gyermekversek 

– ritmusfejlesztés. 

 

Vizuális kultúra: jelek, 

jelzések értelmezése. 

Asszociációk; közös 

témák (pl. a csillagok) 

festményeken, dalokban 

és zenékben. 

 

Testnevelés és sport: 

Mozgáskultúra fejlesz-

tése: nagytesti mozgá-

soktól az apró mozgá-

sokig. 

 

Környezetismeret: Tá-



 

 jékozódás térben, irá-

nyok.. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szolmizációs név, kézjel, betűjel; 

Vonalrendszer, vonal, vonalköz, pótvonal. 

Hangjegy, hangjegy szára. 

Ütemvonal, záróvonal, ütemmutató; ismétlőjel 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás I. 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az 

éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizá-

ciója során.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése (mozgás és hangerő): 

 kezdés és befejezés megfigyeltetése, nyitás-zárás kifejezése a 

szabad mozgás elkezdésével és befejezésével; 

 dinamikai ellentétpárok megkülönböztetése (halk-hangos), fo-

kozatos dinamikai erősödés és halkítás megfigyeltetése és 

reprodukálása játékos feladatokkal; 

 hirtelen hangerőváltás megfigyelése és reprodukciója;  

 alapvető tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, 

összehasonlítása és reprodukciója. 
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 

 természetünk és környezetünk hangjai, 

 emberi hangszínek (magas, mély; gyerek, férfi és női hang),  

 a hangszerek hangszínének megkülönböztetése élő hangzásban 

és gépzenéről; 

 ismerkedés a hangszer kezelésével;  

 szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar, dalok/dallamok fel-

ismerése különböző hangszerek megszólaltatásában. 
 

Erkölcstan: türelem, 

tolerancia. 

 

Környezetismeret: ter-

mészetünk és környeze-

tünk hangjai, hangután-

zás. 

 

Dráma és tánc: dalszö-

vegekhez kapcsolódó 

dramatizált előadás, 

szabad mozgásos imp-

rovizáció. 

 

Vizuális kultúra: Zené-

vel kapcsolatos élmé-

nyek vizuális megjelení-

tése. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kezdés-befejezés;  

hangerő, hangerő változás;  

tempó, tempóváltás;  

férfi és női hang; szóló, kórus;   

hangszer, zenekar; hangszín. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyaghoz 

kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak meg-

ismerésével. Az életkornak megfelelő zeneművek értő meghallgatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenehallgatás tanári bemutatással vagy felvételről (audio, video) az 

évfolyam énekes és generatív tevékenységeihez valamint a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan válogatva a zeneirodalom 

különböző korszakaiból beleértve a 20. század és korunk zeneirodal-

mát is különösen a következő témakörökben: csend és hang, hangsze-

rek, hangszínek (megkülönböztetik a hegedű, fuvola, fagott és üstdob 

hangszínét), természet a zenében, szólóhang-kórus, szólóhangszer-

zenekar, ellentétpárok (beszéd-ének, gyors-lassú, hangos-halk, magas-

mély). 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: mesés és hu-

moros, vidám elemek 

gyűjtése az olvasott és 

a hallgatott művekben. 

 

Dráma és tánc: cse-

lekményes programze-

nék, varázslat, mese, 

meseszereplők, drama-

tizált megjelenítés, pl. 

bábozás, pantomim. 

 

Vizuális kultúra: zené-

vel kapcsolatos élmé-

nyek vizuális megjele-

nítése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énekes zene, hangszeres zene: vonós (hegedű), fúvós (fuvola, fagott), ütős 

(üstdob), pengetős, billentyűs hangszer, zenei karakter, népdalfeldolgozás. 

Ünnepek, 

ünnepkörök, 

    népszokások 

 karácsonyi ünnepkör, farsang 

húsvét, anyák napja,  

 

 

 

Az év végére el-

érendő követel-

mény, az értékelés 

alapja 

 Képesek csoportosan bátran, zengő hangon, megfelelő hangmagas-

ságban énekelni, továbbá képesek az új dalokat rövid előkészítést 

követően, hallás után könnyedén megtanulni. 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Ér-

zik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóválto-

zást. A 2/4 metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

 A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatokat pon-

tosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is.  

 Képesek csendben, társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni. 

Megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek egyszerű zenei 

elemzés alapjául szolgálnak. Különbséget tesznek a vidám-szomorú, 

derűs-komoly, a reális és a mesés, varázslatos között. 

 Fejlődik hangszín-megkülönböztető érzékenységük.  

 Tudja az osztály egységes hangszínnel közösen énekelni a tanult 

dalokat. 

 A gyermekdalok játékait legyen képes eljátszani. 

 30 népdalt tudjon társaival együtt kotta nélkül elénekelni. 

 Ismerje fel az osztály a tanult dalokat jellemző ritmikai és dallami 

motívumaik alapján. 

 Tudja a tanuló a s-m-l-d-r-l, dallamhangok kéz- és betűjelét és he-

lyét a vonalrendszeren. 

 Legyen képes a negyed és nyolcad értékű hangok lejegyzésére és 

hangoztatására. 

 Ismerje és alkalmazza az ütemmutatót az ütemvonalat és a záróvo-

nalat. 

 Ismerje fel a gyermek, női és férfihangot. 

Mivel célunk az éneklés megszerettetése, ezért legtöbbször csak szóbeli 

értékeléssel, bíztatással és dicsérettel minősítjük a gyermekek tudását. 

 

A zenehallgatás anyagára és tematikus feldolgozására tett javas-

latok 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A ze-

neművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, 
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hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniaté-

tel, daljáték, opera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatáro-

zott tartalmak adnak iránymutatást. 

Benyomások zenéről: csend és hang, beszéd és ének, szóló és tutti, gyors-lassú, hangos-halk, 

magas-mély. 

A tanult magyar népdalok eredeti felvételekről, illetve kortárs népzenészek előadásában, nép-

zene gyermekek előadásában (pl. regölés, galgamácsai gyermeklakodalmas), más népek ze-

néi. Néptánc-dialektusok, hangszeres népi tánczene. 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Gyermekeknek, Kodály Zoltán gyermekkarai, 

Bicinia Hungarica, Járdányi Pál, Bárdos Lajos gyermekkarai). 

Cselekményes zenék, programzene, mesék, mesebalett, mesebeli szereplők. Ajánlottak:  

Purcell, H.: A tündérkirálynő – részletek; 

 Purcell, H.: Dido és Aeneas – részletek (Belinda, Boszorkány-duett, Barlang-jelenet,  

 Matróz-tánc, Didó búcsúja; 

Csajkovszkij, P.I.: Diótörő – balett (részletek); 

Prokofjev, Sz.: Péter és a farkas – I. rész. 

(DVD-felvételekről) 

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek: 

Banchieri, A.: Az állatok rögtönzött ellenpontja (Contrapunto alla Bestiale); 

Rameau, J.P.: A tyúk (La poule); 

Telemann, G.P.: Békák (Les Rainettes); 

Bach, J.S.: 18 kis prelúdium zongorára:  

 válogatás a Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach kötetekből; 

Mozart, L.: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik); 

Mozart, W.A.: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), KV. 265. 

Rimszkij-Korszakov, N.A.: A dongó (részlet a „Mese Szaltán cárról” c. operából); 

Ravel, M: Lúdanyó meséi (Ma mère l’oye) – Tündérkert; 

Honegger, A.: Pacific 231; 

Bartók B.: Gyermekeknek – részletek, Mikrokozmosz – részletek (pl. No. 142. Mese a kislégy-

ről); 

Kodály Z.: Gyermekkarok – válogatás (pl.: Gólya, gólya gilice, Gergelyjárás); 

Kurtág Gy.: Játékok – részletek. 

 

 

1. évfolyam dalanyaga: 

 

Hívogat az iskola… 

Tüzet viszek… 

Esik az eső… 

Kék selyemkendő… 

Hajlik a meggyfa… 

Szólj síp, szólj! 

Gólya, gólya, gilice… 

Én kis kertet.. 

Csigabiga, gyere ki… 

 

 

Mit játsszunk , lányok? 

Án, tán, ditijom.. 

Ég a gyertya, ég.. 

Hull a pelyhes.. 

Mikulás, Mikulás... 

Kavarog a hó… 

Kirje, kirje… 

Kiskarácsony… 
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Hinta-palinta… 

Süss fel, nap… 

Húzz, húzz, katica… 

Cicuskám, kelj fel… 

Körtéfa… 

Elvesztettem zsebkendőmet… 

Csíp, csíp, csóka… 

 

 

Kis kacsa fürdik… 

Bújj, bújj, zöld ág… 

Ispiláng… 

Gyertek, lányok… 

Ecc. pecc, kimehetsz.. 

Fényes napsugár… 

Iglice, szívem… 

Éliás, Tóbiás… 

Aki nem lép egyszerre… 

Hold, hold, fényes lánc… 

Hová mégy, te… 

Nyuszi Gyuszi… 

Fehér liliomszál… 

Recse, recse, pogácsa… 

Az én lovam hintaló… 

Orgona ága… 

Konkolylevél… 

Ma vagyon piros pünkösd napja… 

Zöld paradicsom… 

Kis kece lányom.. 

Itt a köcsög… 

Keren, keren, kása… 
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3 MÁSODIK OSZTÁLY 

Óraszám 

2 óra/hét * 36 hét = 72 óra 

1,5 óra/ 2 hét*36 hét= 54 óra 

 

Téma A C 

Zenei reprodukció I. 

Éneklés 
40 

 

30 

Zenei reprodukció II. 

Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység 

8 

 

6 

Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

8 

 

6 

Zenei befogadás I. 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

8 

 

6 

Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás 

8 

 

6 

A rendelkezésre álló 10% 

szabad órakeret: 

Ünnepek, ünnepkörök, 

népszokások 

3 

 

 

5,5 

3.2     Témák 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció I. 

Éneklés 

Órakeret 

40/30 óra 

Előzetes tudás 

A népi, énekes és gyerekjátékok – különböző mozgásformákkal –

szolgálják a dalkincsbővítést. A dalok elsajátítása hallás után történik. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az éneklés helyes szokásainak kialakítása: a megszólalás módjának pon-

tosítása, finomítása. Ezek: helyes testtartás, helyes légzés, életkornak 

megfelelő hangerő, helyes hangképzés (diszfóniás gyermekek szűrése), 

érthető szövegejtés, kifejező artikuláció, helyes frazeálás. 

Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben, megadott tem-

póban, helyes ritmusban, törekedve a tiszta intonációra. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

ÉNEKLÉSI KÉSZSÉG fejlesztése 

 

Más népek dalainak megismerése (környező népek, nemzetiségek 

dalai), lehetőleg eredeti nyelven. 
Művészi értékű komponált gyermekdalok és megzenésített versek 

tiszta éneklése (Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi Pál, Ádám 

Jenő biciniumai). 

 

A TÖBBSZÓLAMÚSÁG fejlesztése: 

kérdés-felelet játékok, hangutánzó dallamosztinátók, ritmusosztiná-

tók; quodlibetek. Egyszerű népdalkánonok játékos megszólaltatása 

csoportokban. 

 

RITMIKAI KÉSZSÉGEK fejlesztése: 

 

A ritmikai, dallami elvonatkoztatás képességének fejlesztése, 

az alapelemek tudatosításának előkészítése (képzettársítás kialakítá-

sa), a név-jel kapcsolat tudatosítása és sokféle gyakorlása. 

(negyed, nyolcadpár = TÁ, titi és a negyedértékű szünet, szün; 

a szó-mi, szó-lá-szó-mi, szó-mi-dó, mi-ré-dó  stb. relációk). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szókincsbővítés, 

érthető szövegejtés, kife-

jező artikuláció; halan-

dzsák –versekben, dalok-

ban. 

 

Matematika: keressünk 

számokat a dalokban! 

 

Erkölcstan: Szabálytudat 

erősítése. Tanulják meg a 

gyerekek a kudarcokat és 

sikereket elviselni. 

 

Környezetismeret:  

állatok megfogalmazása 

a zenékben 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok drámai 

történései, népdal és nép-

tánc kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra. „Sebesség” 

képeken, zenében. 

 

Testnevelés és sport: 

egymásra figyelés, fegye-

lem; összjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték (negyed, nyolcadpár, negyed-

szünet, fél), ritmus osztinátó. 

Ismétlés, záróvonal, ismétlőjel. 

Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, kíséret, 

variáció, énekbeszéd. 

Légzés, hangerő, gyors-lassú, halk-hangos, magas-mély, kérdés-felelet, 

kezdőhang-záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, 

népszokás, staféta éneklés, quodlibet, kánon, egyszerű többszólamúság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció II. 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), krea-

tív zenei tevékenység 

Órakeret 

8/6 óra 

Előzetes tudás Kisgyermekkori zenei élményanyag. Népi mondókák, gyermekjátékok, 
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gyermekversek. Ehhez kapcsolódó nagytesti mozgások, hangutánzó dal-

lam és ritmusmotívumok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő, tempó válto-

zások érzékelése és reprodukciója, metrikus egységek és kisebb formai 

egységek érzete, játékos feladatok megoldása alapritmusokkal és han-

gokkal, a belső hallás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mozgásfejlesztés 

Egyenletes mérő, tempóváltások, metrikus egységek. 

Generativitás, formaérzék fejlesztése  

A dalokhoz további szövegeket rögtönöznek; variálják a ritmusokat. 

Változtatják a dallamokat; énekelve beszélgetnek. 

Nyelvi játék transzformálása zenére, pl. a memóriát erősítő, szapo-

rodó szó-lánc mintáját tehetjük át zenei motívumokra, ritmusra; dal-

lamra; dalokból vett ízekre. 

 

Hallásfejlesztés: 

 Énekes rögtönzés hangokkal. 

 Ellentétpárok: csend és hang, beszéd és énekhang, hangos 

és halk, mély és magas, rövid és hosszú. 

 Saját név éneklése szabadon vagy a tanult dallamfordula-

tokkal, énekbeszéd, hangutánzás. 

 A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége: 

dallamfordulatok: sm    lsm    smd    mrd    rdl,     mrdl;  

ötfokú hangsorok dallamfordulatai: a lá-pentaton hang-

sor (smrdl,), dó pentaton (lsmrd) és lefutó dó pentac-

hord (sfmrd), illetve a lefutó lá pentachord (mrdt,l,); 

ötfokú hangsorok dallamfordulatai: a lá-pentaton hang-

sor (smrdl,), dó pentaton (lsmrd) és lefutó lá pentac-

hord (mrdt,l,) dó pentachord (sfmrd). 

 Tanult mondókák éneklése rögtönzött dallammal, a tanult 

dalok hangkészletét felhasználva, tanult dalok átköltése, 

más befejezéssel, énekes párbeszéd. 

Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, dallamel-

vonás. 

Ritmikai készség és generativitás fejlesztése: 

 Negyed, nyolcadpár, negyed szünet, félérték.  

 2/4 ütemmutató. Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel. 

Motorikus képességek változatos mozgással és ütemezés-

sel.  

Ismétlődés a zenében, ritmusosztinátó. Gyors-lassú és tempóváltás 

érzékeltetése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Íráskészség fejlesz-

tése. Nyelvi játék. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenletes mérő, tempó,  

ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcadpár, negyedszünet, fél,  

ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató,  

ritmus osztinátó,  
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hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, kíséret, 

variáció, énekbeszéd. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

8/6 óra 

Előzetes tudás Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és rit-

musérzék, zenei hallás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás. A fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei 

ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció alapjaival;  

A zene jelrendszerének megismerése: a hang szolmizációs elnevezése, 

betűkotta, kézjel és hangjegy. 

Belső hallás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás 

– gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

 A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a tanulandó rit-

mus kiemelése. 

 Ritmikai elemek jele. 

 Ritmikai elemek értéke (viszonyítva a korábban megtanult ele-

mekhez). 

 A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrész megkülönböztetése. 

 Üemmutatók, ütemfajták: 2/4. 
Jelek és jelrendszerek ismerete: 

– Kérdőmondat – zenei kérdés; 

– Felkiáltás – figyelem felkeltő effektusok a zenében. 
Nyelvi játékok transzformálása zenére. 

 

Dallami elemek: 

 A tanult dalokból dallamfordulat új hangjának kiemelése, meg-

nevezése szolmizációval: szó-mi-lá-dó-ré- alsó lá. 

 Az új szolmizációs hang helye a vonalrendszerben, hangjegy. 

Hangjegy szárirányának megfigyeltetése. 

 Hangközlépés, hangközugrás megfigyeltetése. 

Járművek a zenékben (pl. Honegger, A.: Pacific 231; Sáry László: 

Etűdök gőzmozdonyokra…). 

Ugróiskola –számokkal, jelekkel, ritmusokkal, szolmizációs hangok-

kal. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Jelek és jelrend-

szerek ismerete.  

Nyelvi játékok.  

Weöres: gyermekversek 

– ritmusfejlesztés. 

 

Vizuális kultúra: jelek, 

jelzések értelmezése. 

Asszociációk; közös 

témák (pl. a csillagok) 

festményeken, dalokban 

és zenékben. 

 

Testnevelés és sport: 

Mozgáskultúra fejleszté-

se: nagytesti mozgások-

tól az apró mozgásokig. 

 

Környezetismeret: Tájé-

kozódás térben, irá-

nyok.. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szolmizációs név, kézjel, betűjel; hangközlépés, hangközugrás. 

Vonalrendszer, vonal, vonalköz, pótvonal. 

Hangjegy, hangjegy szára. 

Ütemfajták és jelölések: kettes ütem, négyes ütem. 

Ütemvonal, záróvonal, ütemmutató; ismétlőjel, hangsúlyjel. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése (mozgás és hangerő): 

 tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: leginkább 

gyors tempójú, táncos klasszikus zenei idézetekhez kapcsoló-

dóan teljes zeneművek vagy zenei részletek többszöri meg-

hallgatásával (ismétlődő lejátszásával);  
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 

 hangszerek megkülönböztetése és azonosítása (hegedű, fuvola, 

fagott, ütő); 

 ismerkedés a hangszer kezelésével;  

 Absztrakció - Intellektuális munka: a dalok szövegének értel-

mezése, a dalszövegekhez vagy zeneművekhez kapcsolódó 

dramatizált előadás (drámajáték, báb); valamint a zene kel-

tette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás). 
Harangok–toronyzene. 

Víz, folyó, tenger, eső, szökő/kút… kép és zene. 

Erkölcstan: türelem, 

tolerancia. 

 

Környezetismeret: ter-

mészetünk és környeze-

tünk hangjai, hangután-

zás. 

 

Dráma és tánc: dalszö-

vegekhez kapcsolódó 

dramatizált előadás, 

szabad mozgásos imp-

rovizáció. 

 

Vizuális kultúra: Zené-

vel kapcsolatos élmé-

nyek vizuális megjelení-

tése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kezdés-befejezés;  

hangerő, hangerő változás;  

tempó, tempóváltás;  

férfi és női hang; szóló, kórus;   

hangszer, zenekar; hangszín. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás 

Órakeret 

8/6óra 

Előzetes tudás Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás I. 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

8/6 óra 

Előzetes tudás 

Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről, 

hangjairól, emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány 

és távolság megnevezése. Első zenehallgatási élmények kisgyermekkor-

ból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

  

Zeneművek jellegének, karakterének megkülönböztetése az ismétlődő 

zenehallgatások során. 

A hangszínhallás. A többszólamú hallási készség fejlesztése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyaghoz 

kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak meg-

ismerésével. Az életkornak megfelelő zeneművek értő meghallgatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Cselekményes és programzene hallgatása a cselekmény megfigyelésé-

vel, a szereplők karakterének zenei eszközökkel történő azonosításával 

(pl. tündér, boszorkány, királylány, királyfi, udvari bolond és „varázs-

erejű” hangszerek). 

Zeneművek tartalma, irodalmi kapcsolatok. 

Kandinsky, Klee, Miró meséi. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: mesés és hu-

moros, vidám elemek 

gyűjtése az olvasott és 

a hallgatott művekben. 

 

Dráma és tánc: cse-

lekményes programze-

nék, varázslat, mese, 

meseszereplők, drama-

tizált megjelenítés, pl. 

bábozás, pantomim. 

 

Vizuális kultúra: zené-

vel kapcsolatos élmé-

nyek vizuális megjele-

nítése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énekes zene, hangszeres zene: vonós (hegedű), fúvós (fuvola, fagott), 

ütős (üstdob), pengetős, billentyűs hangszer, zenei karakter, népdalfel-

dolgozás. 

 

Ünnepek, 

ünnepkörök, 

népszokások 

adventi időszakhoz kapcsolódó népszokások, karácsonyi ünnepkör, 

farsangi népszokások, húsvét, anyák napja 

 

Év végére elérendő 

követelmények, az 

értékelés alapja 

 A tanulók 30 népdalt és gyermekdalt képesek előadni a kapcsolódó 

játékokkal emlékezetből c’–d” hangterjedelemben.  

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről. 

  A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat 

kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik. Megfelelő 

előkészítés után ilyeneket kiegészítenek, rögtönöznek. 

 Megkülönböztetik a hegedű, fuvola, fagott és üstdob hangszínét.  

 Szívesen és örömmel hallgatják újra és dramatizálják a meghallga-

tott zeneműveket. 

 Tudja az osztály a tanult dalokat emlékezetből pontos ritmusban, jó 

szövegmondással, megfelelő tempóban és hangmagasságban eléne-

kelni. 

 Ismerje fel és hangoztassa a tanult dalokat motívumaik alapján. 

 Legyen képes egyszerű dalritmus lejegyzésére. 

 Tudja a tanult népi gyermekjátékokat eljátszani. 

 A tanuló tudja megkülönböztetni a tanult hangszerek hangszínét, a 

vonós és fúvószenekar hangzását. 

Formáló - segítő módon elsődlegesen pozitív megerősítéssel egyéni és 

közösségi teljesítményeket értékelünk.  
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A zenehallgatás anyagára és tematikus feldolgozására tett javas-

latok 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A ze-

neművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, 

hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniaté-

tel, daljáték, opera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatáro-

zott tartalmak adnak iránymutatást. 

Benyomások zenéről: csend és hang, beszéd és ének, szóló és tutti, gyors-lassú, hangos-halk, 

magas-mély. 

A tanult magyar népdalok eredeti felvételekről, illetve kortárs népzenészek előadásában, nép-

zene gyermekek előadásában (pl. regölés, galgamácsai gyermeklakodalmas), más népek ze-

néi. Néptánc-dialektusok, hangszeres népi tánczene. 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Gyermekeknek, Kodály Zoltán gyermekkarai, 

Bicinia Hungarica, Járdányi Pál, Bárdos Lajos gyermekkarai). 

Cselekményes zenék, programzene, mesék, mesebalett, mesebeli szereplők. Ajánlottak:  

Purcell, H.: A tündérkirálynő – részletek; 

 Purcell, H.: Dido és Aeneas – részletek (Belinda, Boszorkány-duett, Barlang-jelenet,  

 Matróz-tánc, Didó búcsúja; 

Csajkovszkij, P.I.: Diótörő – balett (részletek); 

Prokofjev, Sz.: Péter és a farkas – I. rész. 

(DVD-felvételekről) 

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek: 

Banchieri, A.: Az állatok rögtönzött ellenpontja (Contrapunto alla Bestiale); 

Rameau, J.P.: A tyúk (La poule); 

Telemann, G.P.: Békák (Les Rainettes); 

Bach, J.S.: 18 kis prelúdium zongorára:  

 válogatás a Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach kötetekből; 

Mozart, L.: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik); 

Mozart, W.A.: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), KV. 265. 

Rimszkij-Korszakov, N.A.: A dongó (részlet a „Mese Szaltán cárról” c. operából); 

Ravel, M: Lúdanyó meséi (Ma mère l’oye) – Tündérkert; 

Honegger, A.: Pacific 231; 

Bartók B.: Gyermekeknek – részletek, Mikrokozmosz – részletek (pl. No. 142. Mese a kislégy-

ről); 

Kodály Z.: Gyermekkarok – válogatás (pl.: Gólya, gólya gilice, Gergelyjárás); 

Kurtág Gy.: Játékok – részletek. 

 

2.évfolyam dalanyaga: 

 

Hol jársz, hová mész… 

Anyám, édesanyám… 

Ti csak esztek, isztok… 

Szomszédasszony… 

Sírjunk, ríjunk… 

 

 

Ess, eső, ess… 

Katalinka, szállj el… 

Tüzet viszek az úrnak… 

Megy a kocsi… 

Méz, méz, méz… 

Nézzél rám! 

Hervad már a lombnak… 

Elvesztettem zsebkendőmet… 

Cifra palota… 

A part alatt… 
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 Kiugrott a gombóc… 

Este van már… 

Hull a hó… 

Hull a hó is… 

Pásztorok, pásztorok örvendezve… 

Szólj, csengő… 

Pacikám, paripám… 

Itt a farsang… 

A farsangi napokban… 

Egyszer egy királyfi… 

Így kell járni… 

Túrót vettem… 

Tallér, tallér… 

Egyél libám…  

Három kislány a körben… 

Hová mégy, hová mégy… 

Fut, szalad a pejkó… 

Elvesztettem páromat… 

Hatan vannak… 

Nyisd ki, asszony… 

 

Másodikos német dalok: 

O, Tannenbaum           

Winter, ade! 

Der Kuckuck und der Esel 

Der Hai ist gekommen 

Grün, grün, grün sind 

 

 

 

 

Mély erdőn… 

Hajdináné rokona… 

Még azt mondják… 

Esik eső karikára… 

Három icce… 

Sándor napján… 

Szállongó szél… 

Háp, háp, háp… 

Már tapsoljunk… 

Mély kútba tekintek… 

Virágéknál ég a világ… 

Hidas játék… 

Kinyílt a rózsa… 

Csillag Boris… 

A pünkösdi rózsa… 

Mi van ma ? 

Lánc, lánc, lánc… 

Azt hallottam… 

Süss, süss napsugár… 

Füzzünk, füzzünk… 

Egy, most érik a meggy… 

Hej, gerenda, gerenda… 

Szőjetek. lányok… 

Nyáron virágzik a rózsa… 
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4 HARMADIK OSZTÁLY  

Óraszám 

2 óra/hét * 36 hét = 72 óra 

1,5 óra/2 hét*36 hét = 54 óra 

Téma A C 

Zenei reprodukció I. 

Éneklés 
40 

 

30 

Zenei reprodukció II. 

Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység 

8 

 

6 

Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

8 

 

6 

Zenei befogadás I. 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

8 

 

6 

Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás 

8 

 

6 

A rendelkezésre álló 10% 

szabad órakeret: 

Ünnepek, ünnepkörök, 

népszokások 

3 

 

5,5 

Témák 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció I. 

Éneklés 

Órakeret 

40/30 óra 

Előzetes tudás 

Az óvodából hozott – és az előző osztályokban tanult dalok éneklése - 

pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő tempóban, tiszta 

intonációval, szép hangon. 

A mozgásformákkal társított népi, énekes és gyerekjátékok – a tudás-

anyag jelentős része, a dalkincsbővítés forrása, hallás utáni elsajátítás-

sal. 

Az éneklés helyes szokásai: helyes testtartás, helyes légzés, helyes 

hangképzés, érthető szövegejtés, világos artikuláció. 

Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben. 

A tematikai egység 
Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (ld. 1-2. oszt.-nál). 

A hangterjedelem bővítése: a-e”. 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 

megfogalmazása. 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni tanítással, könnyebb dalok 

tanítása megfelelő előkészítéssel, jelrendszerről. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó. 

Magyar népdalok: változatos szöveg-tárgykör és hangulat szerint 

válogatva. 
„Dalos” kalendárium: betlehemes, farsang, húsvét 

Többszólamú éneklés: kánonok, quodlibetek, dalok ritmushangszer 

kísérettel (Kodály Zoltán, Kerényi György, Bárdos Lajos). 

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok és könnyen 

énekelhető témák hangszeres művekből - a zenehallgatási anyagból). 

A nép- és a műzene díszítései. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szókincs bővítése, 

érthető kifejező szöveg-

ejtés, világos, artikulá-

ció. 

Szinonimák keresése. 

 

Dráma és tánc: népdal 

és néptánc kapcsolata, 

népszokások dramatizált 

előadása. 

 

Vizuális kultúra: A népi 

tárgykultúra jellemző 

példáinak ismerete. 

Tárgyak, épületek or-

namentikája. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, helyes légzés, 

testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Előadásmód: váltakozó ütem, dallamvonal, sorszerkezet hangszerkíséret. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció II.  

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), krea-

tív zenei tevékenység 

Órakeret 

8/6 óra 

Előzetes tudás 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő.  

Tempóváltozások érzékelése és reprodukciója.  

Metrikus egységek és kisebb formai egységek érzete.  

Játékos feladatok megoldása alapritmusokkal és hangokkal. 

Fejlesztésben lévő belső hallás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete: kérdés-felelet improvi-

záció,  

A 4/4-es  metrum érzete és helyes hangsúlyozása.  

Dallami improvizáció énekhangon adott hangkészletben. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tempó, ritmus, metrum: 

 Tempó metrum (4/4) és ritmikai változások felismerése, repro-

dukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal. 

 Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és 

többszólamú ritmusgyakorlat változatos mozgásokkal (pl. 

taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), ritmusnevekkel 

vagy más szótagokkal csoportosan és párban (ritmusvariáció, 

ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiányzó ritmusmotívumok 

kiegészítése). 

Nyelvi/zenei szólánc; ritmus-, dallammotívum bővülése, mennyiségi 

gyarapodás. 

 

Dallam: 

 Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal. 

 Ritmuskíséret komponálása, dallam alatt hangoztatott 

ritmus- osztinátó, dallam két szólamra elosztva, tartott 

hangos/hangcsoportos kíséretek. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

 Kérdés-felelet, valamint dallami párbeszéd alkotása pentaton 

és pentachord fordulatokkal (szolmizálva is), dallami kiegé-

szítés. 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 

 Játékos memóriagyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 

hangzó és „néma” éneklés. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Mondatszerkezetek 

- kérdés és felelet. 

Nyelvi/zenei szólánc; 

ritmus-, dallammotívum 

bővülése, mennyiségi 

gyarapodás. 

 

Dráma és tánc: Önkife-

jezés erősítése, néptánc. 

Tánclépés-kombinációk. 

 

Vizuális kultúra: Vizuá-

lis jelek és jelzések 

használata. 

Képi, építészeti, zenei 

szerkezet. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 4/4 ütemmutató. 

Ritmusvariáció, osztinátó 

Zenei forma: nyitás-zárás, kérdés-felelet, zenei mondat. 

Memória, „néma” éneklés (=belső hallás). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció III.  

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

8/6 óra 

Előzetes tudás 

Hallás után elsajátított dalok. 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan. 

A zenei notáció ismerete a fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei 

ismeretek alapján. 

A zene jelrendszerének ismerete: a hang szolmizációs elnevezése, betű-

kotta, kézjel és hangjegy. 

Fejlesztésben lévő belső hallás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Daltanulás hallás után. 

A fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei ismeretek alapján a zenei 

notáció újabb elemeinek elsajátítása. 

A zene jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

(kulcsok nélkül!). A globálisan, a belső hallás segítségével olvasott kot-

takép azonosítása a jelölt dallammal (népdallal, népdalsorral). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-tudatosítás-

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

 Ritmikai elemek: önálló nyolcadérték és szünete, szinkó-

pa, pontozott fél, tizenhatod, nyújtott és éles ritmus. 

 Ütemmutató, ütemfajta:4/4. 

Dallami elemek: 

 Belépő szolmizációs hangok: alsó szó, alsó ti, fá, ti és 

dó’. 

 A pentaton, pentachord, hexachord és a hétfokú hangsor 

dallamfordulatai. 

Hangközök: 

 Hangközök: kis és nagy terc, kis és nagy szekund. (Jelö-

lése: k3, n3, k2, n2.) 

Zene a festészetben; arányok megfigyelése; keressük az összefüggést 

a (hangszerek) termete és hangereje közt. 
Felismerő kottaolvasás: 

– a dallam haladásának irányát jelző görbék alapján tanult 

dallamok felismerése, 

– 3-4-5 hangból álló kottakép bemutatása (kivetítése), glo-

bális olvasása, a belső hallási képzetek felidézésének se-

gítségével a kottaképen rögzített dallam azonosítása (majd 

hangoztatása). 

Matematika: halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: Vizuális 

jelek és jelzések haszná-

lata. 

Zene a festészetben; 

arányok megfigyelése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, 

kézjele, betűjele, ¾ ütem 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás I. 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

8/6 óra 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség. 

Figyelem a zenehallgatásra. 

Többszólamú hallás készsége és elemi formaérzék. 

Alapismeretek hangszerekről, fejlődő hangszínhallás. 

A zene befogadásának képessége a zenehallgatási anyaghoz kapcsoló-

dóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további fejlesz-

tése. 

Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék fejleszté-

se. 

Zenei karakterek, hangulatok, jellegek helyes megítélése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

 differenciált karakterű zeneművek vagy zenei részletek többszöri 

meghallgatásával (ismételt lejátszásával); 

 a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és zene-

hallgatási anyag segítségével; 

 teljes zenei befogadás - kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre 

koncentráló feladattal;  

 zenei memória gyakorlatok. 
Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 

 hangfajták (szoprán, mezzo, alt) differenciálása, hangszínhallás 

fejlesztése; 

 a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a 

hangadás módja szerint (oboa, klarinét, kürt); 

 zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, vonósze-

nekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása); 

 gyermekkórus, nőikar, férfikar, vegyeskar; 

 formaérzék fejlesztése, a zenei analízis képessége a következő 

fogalmak használatával: azonosság (visszatérés / egyszerű is-

métlődés), hasonlóság és különbözőség, variáció, kérdés-

felelet; 

 a forma vizuális ábrázolása; 

 különböző karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése, le-

írása; 

 ellentétpárok: egyszólamú-többszólamú; 

 a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. 
Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeretek elmélyítése: 

– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális 

megjelenítés (különböző technikák); 
–  népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangsze-

rek. 

– Meghallgatott  zeneművek (részletek) szerzőinek, előadóinak  

névazonosítása,  

– a rövid történetek gyűjtése zeneszerzőkről, híres előadóművé-

szekről. 

Memóriafejlesztés, hangszín, hangerő. 

Ugyanaz másként? (A Hogyan! Kérdése.) 

Hangszerek a festményeken. 

Mit játszhattak a festőnek a muzsikusok? 

Matematika: Az elemző-

képesség fejlesztése. 

Bűvös négyzet – szá-

mokkal, ritmusokkal, 

hangokkal. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, impro-

vizáció, dramatizált elő-

adás. 

 

Vizuális kultúra: Zenei 

élmények vizuális meg-

jelenítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus,  

zenei ellentétpárok: egyszólamú-többszólamú 

hangszertípus, hangszerek hangszíne (oboa, klarinét, kürt). 

Ünnepek, 

ünnepkörök, 

    népszokások 

 Szüret, karácsonyi ünnepkör, farsang, 

húsvét, anyák napja 
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Év végére eléren-

dő követelmé-

nyek, az értékelés 

alapja 

 

 A tanulók 60 dalt (40 népzenei és 20 műzenei szemelvény) el tudnak éne-

kelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoporto-

san. A népdalokat csokorba rendezve is éneklik. Csoportosan, bátran és 

zengő hangon, hangi adottságaiknak megfelelő hangmagasságban vál-

tozatos dinamikával énekelnek.  

 Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kéz-

jelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni.  

 Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

 Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, egyszerű két-

szólamú zenei anyag, kánon). 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek 

ritmusvariációt, ritmussort és több szólamban ritmus kompozíciót alkot-

ni. 

 A 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. A megismert ritmikai eleme-

ket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják 

meg csoportosan és egyénileg is.  

 A tanult szolmizációs hangokból dallamfordulatokat improvizálnak, kér-

dés-felelet jellegű formaegységeket alkotnak a tanult dalok hangkészlete 

alapján lalázva vagy szolmizálva is.  

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, dinamikai jelzések, ritmus, dallam) 

felismerik kottaképről és helyesen értelmezik azokat. 

 Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és hangjegyről csopor-

tosan. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulato-

kat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik. 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják 

nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. Fejlődik for-

maérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, kü-

lönbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni.  

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei 

részleteket.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás 

Órakeret 

8/6 óra 

Előzetes tudás 

A tanulók rendelkeznek alapvető hangszínhallással.  

Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni.  

Különbséget tesznek az eltérő zenei karakterek között.  

Megkülönböztetik a furulya, citera, zongora, hegedű, fuvola, fagott, 

gitár, dob, triangulum, réztányér, a testhangszerek és az emberi hang 

hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit.  

Szívesen és örömmel hallgatják újra, és dramatizálják a meghallgatott 
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zeneműveket. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Zeneművek jellegének, karakterének megkülönböztetése az ismétlődő 

zenehallgatások során. 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyag 

segítségével, valamint azok vokális és hangszeres feldolgozásainak 

megismerésével.  

Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása.   

Cselekményes és programzene feldolgozása, a szereplők jellemének 

zenei eszközökkel történő azonosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG 
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a befo-

gadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:  

 

Népzene: 

A tanult népdalok, hangszeres népzene felvételei, népi hangszerek 

megismertetése felvételről, lehetőség szerint élőzenei bemutatásban 

is. Forrás: 

Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-rom, Magyar Nép-

zenei Antológia DVD-rom, Magyar Népzene 1-2. (szerk. Rajeczky 

Benjamin), Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – CD melléklet 

1-10. stb. 

 

Cselekményes zene, programzene, daljáték (DVD, illetve videofelvé-

telekről): 

Kodály Z.: Háry János  

Prokofjev, Sz.: Péter és a farkas  

Saint-Saëns, C.: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux) – 

részletek 

Smetana, B.: Moldva a „Hazám” ciklusból 

 

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek: 

Régi magyar táncok (Kájoni- és Vietoris-kódex) 

Lasso, O.: A visszhang (O la! O che bon eco!)   

Madrigálok – szabadon válogatva  

Händel, G. F.: Vízi zene, D-dúr szvit Allegro tétel 

Vivaldi, A.: A négy évszak – részletek 

Mozart, W. A.: A dúr szonáta, III. tétel Alla Turca 

Chopin, F: „Esőcsepp” prelüd 

Liszt F.: A Villa d’Este szökőkútjai 

Bartók B.: Gyermek- és nőikarok – Cipósütés; Lánycsúfoló; Le-

génycsúfoló 

Bartók B.: Mikrokozmosz - részletek  

Bartók B.: Negyvennégy duó két hegedűre – részletek 

Kodály Z.: Gyermek- és nőikarok – Túrót eszik a cigány; Lengyel 

László; Karácsonyi pásztortánc; Angyalok és pásztorok; 

Magyar nyelv és iro-

dalom: zeneművek 

tartalma, cselekmé-

nye, 

szereplők jellemábrá-

zolása.     

 

Dráma és tánc: cse-

lekményes zenék, 

programzenék drama-

tizált megjelenítése, 

pl. bábozás, panto-

mim. 

 

Vizuális kultúra: ze-

nével kapcsolatos él-

mények vizuális meg-

jelenítése. 
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Gergely-járás; Pünkösdölő; Esti dal (gyermek/nőikari, ve-

gyeskari és férfikari változat) 

 

A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvételről 

(audio, video). 

A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A zene-

művek megadott listája a tanár egyéni választása alapján bővíthető. 

A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene 

óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód. A megfe-

lelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott 

tartalmak adnak iránymutatást. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Képesek a tanulók 60 népdalt, műzenei idézetet emlékezetből, a-e’ hang-

terjedelemben csoportosan, a népdalokat több versszakkal, csokorba ren-

dezve is előadni.  

Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és 

új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után és jelrendszerről 

megtanulni.  

Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan ismert 

dalokat ritmus osztinátóval énekelni, és egyszerű kétszólamú darabokat, 

kánonokat megszólaltatni. 

Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az 

egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 3/4-

es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

Felismerik, lejegyzik és megszólaltatják a tanult zenei elemeket (metrum, 

dinamikai jelzések, ritmus, dallam).  

Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és emlé-

kezetből szolmizálják.  

Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dal-

lamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő előké-

szítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek. 

Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hason-

lóság, különbözőség) felismerik és meg tudják fogalmazni.  

Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a tekerő, duda, oboa, klari-

nét, kürt, trombita, üstdob, a gyermekkar, nőikar, férfikar, vegyeskar 
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hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit. Különbséget 

tesznek szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar hangzása között. 

Zenehallgatásuk tudatos, figyelmesen hallgatják a zeneműveket. A zene-

hallgatásra kiválasztott művek közül 4-5 alkotást/műrészletet ismernek. 

 

 

A zenehallgatás anyagára és tematikus feldolgozására tett javas-

latok 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A ze-

neművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, 

hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szonáta 

vagy versenymű tétel, daljáték, meseopera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési 

céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

 Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, jellegek, hangulatok, gesztusok 

azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció, vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), 

hangszeres együttesek (szólóhangszertől a zenekarig), hangszeres virtuozitás. 

 A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon 

gyakorlati zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje. 

 Népdalok feldolgozásai (ajánlott: valamint válogatás Kodály Zoltán: Magyar népze-

ne-sorozatból). 

 

Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték. Ajánlott:  

Kodály Z.: Háry János – DVD-felvételekről is. 

Mozart, W.A.: A varázsfuvola – részletek. 

 

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: 

Régi magyar táncok (Kájoni és Vietoris kódex) 

Madrigálok (angol, francia, olasz, német) – szabad válogatás 

Vivaldi, A.: A négy évszak - részletek 

Bach, J.S.: Parasztkantáta - részletek 

Mozart, W.A.: A dúr szonáta, III. tétel Alla Turca 

Chopin, F: „Esőcsepp” prelüd 

Ravel, M.: A víz játéka (Jeux d’eaux)  

Liszt F.: A Villa d’Este szökőkútjai 

Smetana, B.: Moldva a „Hazám” ciklusból 

Strauss, J.: Kék Duna keringő, Radetzky-induló, Tere-fere polka 

Debussy, C.: Kertek esőben – in: Estampes - 3. mű 

Saint-Saëns, C.: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux) - részletek 

Prokofjev, Sz.: Péter és a farkas – zenés mese  II. részlet 

Kodály Z.: Gyermek- és nőikarok (nőkar: 150. genfi zsoltár, La Marseillaise, gyermekkar: 

Lengyel László, Táncnóta, Pünkösdölő, Gergely-járás) 

Bartók B.: Egynemű karok (Cipósütés)  

Bartók B.: Mikrokozmosz  - részletek: Délszlávos – (dudabasszus!), Dallam ködgomolyagban 

(5-soros saját költésű quasi népdal), Népdalféle, Mese (népdal)  

 Egynemű karokból – pl.:Cipósütés 



 35 

 Négy szlovák népdal – vegyeskarra, zong. Kísérettel  

Bartók B.: Negyvennégy duó két hegedűre  

Honegger, A.: Pacific 231 

Óbudai Népzenei Iskola autentikus népzenei felvételei (énekes és hangszeres!) 

 

3.évfolyam dalanyaga: 

Járok egyedül… 

Én az éjjel álmomban… 

Hajlik a meggyfa… 

Most viszik, most viszik… 

Cickom, cickom… 

Menetel az ezred… 

Bécs várában sír a német… 

A tokaji szőlőhegyen… 

Ettem szőlőt… 

Volt nekem egy kecském… 

Három szabólegények… 

 

Éva, szívem, Éva… 

Itt ül egy kis kosárba’… 

Pörcös pogácsa… 

Kiskertemben uborka… 

Beke Giza pogácsája… 

Bojtár volt a nagyapám… 

Hopp, Juliska… 

Fut a kicsi kordé… 

Megismerni a kanászt… 

Házasodik a tücsök… 

Készen áll már a híd… 

Te, varga,hej, te varga… 

Hallod-e te, kis kovács? 

A bolhának jól megy a dolga… 

A faragószék nótája… 

Péter és a farkas… 

Ne féljetek, pásztorok… 

Bicskei ének… 

Egy boszorka van… 

Szegénylegény vagyok én… 

A fák mögött egy utca volt… 

Áll egy ifjú nyírfa… 

Pál, Kata, Péter… 

Ég a város… 

Árnyék ül a falu dombján… 

Szúrós gombóc… 

Szélről legeljetek… 

Csipkefa bimbója… 

Új a csizmám, most vették… 

Tavaszi szél vizet áraszt… 

Kakukk, kakukk.. 

Elment a madárka… 

Állj be, Berci, katonának… 

Le az utcán, le,le, le… 

Hold, hold, fényes lánc… 

Elvesztettem zsebkendőmet… 

Zöld erdőben, zöld mezőben… 

De jó a dió… 

De szeretnék páva lenni… 

Megfogtam egy szúnyogot… 

Ág, ág, kicsi ág… 

Cinkehívogató… 

Két szál pünkösdrózsa… 

Serkenj fel, kegyes nép… 

Buba éneke… 

Eresz alól fecskefia… 

Táncdal… 
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A Tisza, a Duna zavarodik… 

 

Harmadikos német dalok: 

Ein Männlein steht im Walde 

Hör auf mich 

Auf ihr Kinder 

Meine Mu, meine Mu 

Groβe Uhren gehen 

Wer will fleiβiger 

Die Tiroler sind lustig 

Peter, und der Wolf 

Über allen 

 



 37 

5 NEGYEDIK OSZTÁLY 

Óraszám 

1óra/hét * 36 hét = 36 óra 

 

Téma A C 

Zenei reprodukció I. 

Éneklés 
20 

Zenei reprodukció II. 

Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység 

4 

Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

4 

Zenei befogadás I. 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

4 

Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás 

4 

A rendelkezésre álló 10% 

szabad órakeret: 

Ünnepek, ünnepkörök, 

népszokások 

3,5 

Témák 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció I. 

Éneklés 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Az óvodából hozott – és az előző osztályokban tanult dalok éneklése - 

pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő tempóban, tiszta 

intonációval, szép hangon. 

A mozgásformákkal társított népi, énekes és gyerekjátékok – a tudás-

anyag jelentős része, a dalkincsbővítés forrása, hallás utáni elsajátítás-

sal. 

Az éneklés helyes szokásai: helyes testtartás, helyes légzés, helyes 

hangképzés, érthető szövegejtés, világos artikuláció. 

Dalkezdés megadott hangról c’–d” hangterjedelemben. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (ld. 1-2. oszt.-nál). 

A hangterjedelem bővítése: a-e”. 

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések 

megfogalmazása. 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni tanítással, könnyebb dalok 

tanítása megfelelő előkészítéssel, jelrendszerről. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Magyar zenetörténeti táncdallamok. 

Más népek dalainak éneklése eredeti (és magyar) nyelven. 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szókincs bővítése, 

érthető kifejező szöveg-

ejtés, világos, artikulá-

ció. 

Szinonimák keresése. 

 

Dráma és tánc: népdal 

és néptánc kapcsolata, 

népszokások dramatizált 

előadása. 

 

Vizuális kultúra: A népi 

tárgykultúra jellemző 

példáinak ismerete. 

Tárgyak, épületek or-

namentikája. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, helyes légzés, 

testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Előadásmód: rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, vál-

takozó ütem 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció II.  

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), krea-

tív zenei tevékenység 

Órakeret 

4óra 

Előzetes tudás 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő.  

Tempóváltozások érzékelése és reprodukciója.  

Metrikus egységek és kisebb formai egységek érzete.  

Játékos feladatok megoldása alapritmusokkal és hangokkal. 

Fejlesztésben lévő belső hallás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Többszólamú ritmusimprovizáció a korábban tanult ritmusképletek fel-

használásával. 

A  3/4-es metrum érzete és helyes hangsúlyozása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tempó, ritmus, metrum: 

 Tempó metrum (3/4) és ritmikai változások felismerése, repro-

dukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal. 

 Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és 

többszólamú ritmusgyakorlat változatos mozgásokkal (pl. 

taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), ritmusnevekkel 

vagy más szótagokkal csoportosan és párban (ritmusvariáció, 

ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiányzó ritmusmotívumok 

kiegészítése). 

Dallam: 

 Énekes rögtönzés trichordokkal, dó- és lá-pentaton és pentac-

hord hangkészlettel, ritmus nélkül és szabad ritmizálással. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

 Saját költésű népdalszerű dallam improvizációja. 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 

Vízbe dobott kő hullámverése - Monet képein; zenei mag bővítése – 

csapatimprovizációval. 

Képi, építészeti, zenei szerkezet. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Mondatszerkezetek 

- kérdés és felelet. 

Nyelvi/zenei szólánc; 

ritmus-, dallammotívum 

bővülése, mennyiségi 

gyarapodás. 

 

Dráma és tánc: Önkife-

jezés erősítése, néptánc. 

Tánclépés-kombinációk. 

 

Vizuális kultúra: Vizuá-

lis jelek és jelzések 

használata. 

Képi, építészeti, zenei 

szerkezet. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 

 

Környezetismeret, vizu-

ális kultúra: 

vízbe dobott kő hullám-

verése - Monet képein; 

zenei mag bővítése – 

csapat improvizációval. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

¾  ütemmutató. 

Ritmusvariáció, osztinátó 

Dinamikát jelölő zenei kifejezések (forte, piano, crescendo, decrescendo). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció III.  

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Hallás után elsajátított dalok. 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan. 

A zenei notáció ismerete a fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei 

ismeretek alapján. 

A zene jelrendszerének ismerete: a hang szolmizációs elnevezése, betű-

kotta, kézjel és hangjegy. 

Fejlesztésben lévő belső hallás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Daltanulás hallás után. 

A fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei ismeretek alapján a zenei 

notáció újabb elemeinek elsajátítása. 

A zene jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

(kulcsok nélkül!). A globálisan, a belső hallás segítségével olvasott kot-

takép azonosítása a jelölt dallammal (népdallal, népdalsorral). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-tudatosítás-

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

 Ritmikai elemek: önálló nyolcadérték és szünete, szinkó-

pa, pontozott fél, tizenhatod, nyújtott és éles ritmus. 

 Ütemmutató, ütemfajta: ¾  

Dallami elemek: 

 Belépő szolmizációs hangok: alsó szó, alsó ti, fá, ti és 

dó’. 

 A pentaton, pentachord, hexachord és a hétfokú hangsor 

dallamfordulatai. 

Hangközök: 

 Hangközök: tiszta kvart és kvint, kis és nagy terc, kis és 

nagy szekund. (Jelölése: t4, t5, k3, n3, k2, n2.) 

Zene a festészetben; arányok megfigyelése; keressük az összefüggést 

a (hangszerek) termete és hangereje közt. 
Felismerő kottaolvasás: 

– a dallam haladásának irányát jelző görbék alapján tanult 

dallamok felismerése, 

– 3-4-5-6-7-8 hangból álló kottakép bemutatása (kivetítése), 

globális olvasása, a belső hallási képzetek felidézésének 

segítségével a kottaképen rögzített dallam azonosítása 

(majd hangoztatása). 

Matematika: halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: Vizuális 

jelek és jelzések haszná-

lata. 

Zene a festészetben; 

arányok megfigyelése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, 

kézjele, betűjele, ¾, 4/4 ütem 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás I. 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség. 

Figyelem a zenehallgatásra. 

Többszólamú hallás készsége és elemi formaérzék. 

Alapismeretek hangszerekről, fejlődő hangszínhallás. 

A zene befogadásának képessége a zenehallgatási anyaghoz kapcsoló-

dóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további fejlesz-

tése. 

Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék fejleszté-

se. 

Zenei karakterek, hangulatok, jellegek helyes megítélése. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

 differenciált karakterű zeneművek vagy zenei részletek 

többszöri meghallgatásával (ismételt lejátszásával); 

 a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és ze-

nehallgatási anyag segítségével; 

 teljes zenei befogadás - kiegészítve egy-egy zenei megfigye-

lésre koncentráló feladattal;  

 zenei memória gyakorlatok. 
Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 

 hangfajták (szoprán, mezzo, alt) differenciálása, hangszín-

hallás fejlesztése; 

 a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosí-

tása a hangadás módja szerint (oboa, klarinét, kürt); 

 zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, vo-

nószenekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása); 

 gyermekkórus, nőikar, férfikar, vegyeskar; 

 formaérzék fejlesztése, a zenei analízis képessége a követ-

kező fogalmak használatával: azonosság (visszatérés / 

egyszerű ismétlődés), hasonlóság és különbözőség, variá-

ció, kérdés-felelet; 

 a forma vizuális ábrázolása; 

 különböző karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése, 

leírása; 

 ellentétpárok: staccato-legato, szóló-tutti, dúr és moll jel-

leg, forte -piano, egyszólamú-többszólamú; 

 a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. 
Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeretek elmélyítése: 

– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vi-

zuális megjelenítés (különböző technikák); 
–  népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hang-

szerek. 

– Meghallgatott  zeneművek (részletek) szerzőinek, előadói-

nak  névazonosítása,  

– a rövid történetek gyűjtése zeneszerzőkről, híres előadó-

művészekről. 

Memóriafejlesztés, hangszín, hangerő. 

Ugyanaz másként? (A Hogyan! Kérdése.) 

Hangszerek a festményeken. 

Mit játszhattak a festőnek a muzsikusok? 

Matematika: Az elem-

zőképesség fejlesztése. 

Bűvös négyzet – szá-

mokkal, ritmusokkal, 

hangokkal. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, impro-

vizáció, dramatizált 

előadás. 

 

Vizuális kultúra: Zenei 

élmények vizuális meg-

jelenítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus,  

azonosság (visszatérés), hasonlóság - különbözőség, variáció,  

zenei ellentétpárok (staccato-legato, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, 

forte-piano, egyszólamú-többszólamú),  

hangszertípus, hangszerek hangszíne (oboa, klarinét, kürt). 



 

Ünnepek, 

ünnepkörök, 

    népszokások 

 Szüret, október 6. és 23. ,karácsonyi ünnepkör, farsang, Gergely-

járás, március 15. 

húsvét, anyák napja, pünkösd 

 

 

Év végére eléren-

dő követelmé-

nyek, az értékelés 

alapja 

 

 A tanulók 60 dalt (40 népzenei és 20 műzenei szemelvény) el tudnak éne-

kelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, csoporto-

san. A népdalokat csokorba rendezve is éneklik. Csoportosan, bátran és 

zengő hangon, hangi adottságaiknak megfelelő hangmagasságban vál-

tozatos dinamikával énekelnek.  

 Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kéz-

jelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni.  

 Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

 Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, egyszerű két-

szólamú zenei anyag, kánon). 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek 

ritmusvariációt, ritmussort és több szólamban ritmus kompozíciót alkot-

ni. 

 A 3/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. A megismert ritmikai eleme-

ket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják 

meg csoportosan és egyénileg is.  

 A tanult szolmizációs hangokból dallamfordulatokat improvizálnak, kér-

dés-felelet jellegű formaegységeket alkotnak a tanult dalok hangkészlete 

alapján lalázva vagy szolmizálva is.  

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, dinamikai jelzések, ritmus, dallam) 

felismerik kottaképről és helyesen értelmezik azokat. 

 Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és hangjegyről csopor-

tosan. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulato-

kat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik. 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják 

nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. Fejlődik for-

maérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, kü-

lönbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni.  

A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek 

a zenehallgatásban, amelyre építve a zenei befogadás egyre árnyaltabbá 

válik. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A tanulók rendelkeznek alapvető hangszínhallással.  

Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni.  

Különbséget tesznek az eltérő zenei karakterek között.  

Megkülönböztetik a furulya, citera, zongora, hegedű, fuvola, fa-



 

gott, gitár, dob, triangulum, réztányér, a testhangszerek és az em-

beri hang hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetessé-

geit.  

Szívesen és örömmel hallgatják újra, és dramatizálják a meghall-

gatott zeneműveket. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Zeneművek jellegének, karakterének megkülönböztetése az ismét-

lődő zenehallgatások során. 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes 

anyag segítségével, valamint azok vokális és hangszeres feldol-

gozásainak megismerésével.  

Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása.   

Cselekményes és programzene feldolgozása, a szereplők jellemé-

nek zenei eszközökkel történő azonosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG 
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a 

befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:  

 

Népzene: 

A tanult népdalok, hangszeres népzene felvételei, népi hangsze-

rek megismertetése felvételről, lehetőség szerint élőzenei bemu-

tatásban is. Forrás: 

Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-rom, Magyar 

Népzenei Antológia DVD-rom, Magyar Népzene 1-2. (szerk. 

Rajeczky Benjamin), Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – 

CD melléklet 1-10. stb. 

 

Cselekményes zene, programzene, daljáték (DVD, illetve video-

felvételekről): 

Kodály Z.: Háry János  

Prokofjev, Sz.: Péter és a farkas  

Saint-Saëns, C.: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux) 

– részletek 

Smetana, B.: Moldva a „Hazám” ciklusból 

 

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek: 

Régi magyar táncok (Kájoni- és Vietoris-kódex) 

Lasso, O.: A visszhang (O la! O che bon eco!)   

Madrigálok – szabadon válogatva  

Händel, G. F.: Vízi zene, D-dúr szvit Allegro tétel 

Vivaldi, A.: A négy évszak – részletek 

Mozart, W. A.: A dúr szonáta, III. tétel Alla Turca 

Magyar nyelv és iro-

dalom: zeneművek 

tartalma, cselekmé-

nye, 

szereplők jellemábrá-

zolása.     

 

Dráma és tánc: cse-

lekményes zenék, 

programzenék dra-

matizált megjeleníté-

se, pl. bábozás, pan-

tomim. 

 

Vizuális kultúra: ze-

nével kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése. 

 



 

Chopin, F: „Esőcsepp” prelüd 

Liszt F.: A Villa d’Este szökőkútjai 

Bartók B.: Gyermek- és nőikarok – Cipósütés; Lánycsúfoló; 

Legénycsúfoló 

Bartók B.: Mikrokozmosz - részletek  

Bartók B.: Negyvennégy duó két hegedűre – részletek 

Kodály Z.: Gyermek- és nőikarok – Túrót eszik a cigány; Len-

gyel László; Karácsonyi pásztortánc; Angyalok és pász-

torok; Gergely-járás; Pünkösdölő; Esti dal (gyer-

mek/nőikari, vegyeskari és férfikari változat) 

 

A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvétel-

ről (audio, video). 

A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján 

bővíthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy 

az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására 

van mód. A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési 

céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

 

 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a két évfo-

lyamos ciklus 

végén 

Képesek a tanulók 60 népdalt, műzenei idézetet emlékezetből, a-e’ 

hangterjedelemben csoportosan, a népdalokat több versszakkal, cso-

korba rendezve is előadni.  

Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekel-

ni, és új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után és jel-

rendszerről megtanulni.  

Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan is-

mert dalokat ritmus osztinátóval énekelni, és egyszerű kétszólamú 

darabokat, kánonokat megszólaltatni. 

Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Ér-

zik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóválto-

zást. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

Felismerik, lejegyzik és megszólaltatják a tanult zenei elemeket 

(metrum, dinamikai jelzések, ritmus, dallam).  

Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és 

emlékezetből szolmizálják.  

Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő 



 

előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek. 

Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, 

hasonlóság, különbözőség) felismerik és meg tudják fogalmazni.  

Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a tekerő, duda, oboa, 

klarinét, kürt, trombita, üstdob, a gyermekkar, nőikar, férfikar, ve-

gyeskar hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit. 

Különbséget tesznek szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar hang-

zása között. 

Zenehallgatásuk tudatos, figyelmesen hallgatják a zeneműveket. A 

zenehallgatásra kiválasztott művek közül 4-5 alkotást/műrészletet 

ismernek. 

 

 

A zenehallgatás anyagára és tematikus feldolgozására tett 

javaslatok 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. 

A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a meg-

adott művek azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része 

olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására 

van mód (pl. szonáta vagy versenymű tétel, daljáték, meseopera). A megfelelő részletek 

kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

 Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, jellegek, hangulatok, gesztu-

sok azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció, vokális együttesek (a szólóhangtól 

a kórusig), hangszeres együttesek (szólóhangszertől a zenekarig), hangszeres virtuozi-

tás. 

 A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolód-

jon gyakorlati zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje. 

 Népdalok feldolgozásai (ajánlott: valamint válogatás Kodály Zoltán: Magyar 

népzene-sorozatból). 

 

Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték. Ajánlott:  

Kodály Z.: Háry János – DVD-felvételekről is. 

Mozart, W.A.: A varázsfuvola – részletek. 

 

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: 

Régi magyar táncok (Kájoni és Vietoris kódex) 

Madrigálok (angol, francia, olasz, német) – szabad válogatás 

Vivaldi, A.: A négy évszak - részletek 

Bach, J.S.: Parasztkantáta - részletek 

Mozart, W.A.: A dúr szonáta, III. tétel Alla Turca 

Chopin, F: „Esőcsepp” prelüd 

Ravel, M.: A víz játéka (Jeux d’eaux)  



 

Liszt F.: A Villa d’Este szökőkútjai 

Smetana, B.: Moldva a „Hazám” ciklusból 

Strauss, J.: Kék Duna keringő, Radetzky-induló, Tere-fere polka 

Debussy, C.: Kertek esőben – in: Estampes - 3. mű 

Saint-Saëns, C.: Az állatok farsangja (Le carnaval des animaux) - részletek 

Prokofjev, Sz.: Péter és a farkas – zenés mese  II. részlet 

Kodály Z.: Gyermek- és nőikarok (nőkar: 150. genfi zsoltár, La Marseillaise, gyermek-

kar: Lengyel László, Táncnóta, Pünkösdölő, Gergely-járás) 

Bartók B.: Egynemű karok (Cipósütés)  

Bartók B.: Mikrokozmosz  - részletek: Délszlávos – (dudabasszus!), Dallam ködgomo-

lyagban (5-soros saját költésű quasi népdal), Népdalféle, Mese (népdal)  

 Egynemű karokból – pl.:Cipósütés 

 Négy szlovák népdal – vegyeskarra, zong. Kísérettel  

Bartók B.: Negyvennégy duó két hegedűre  

Honegger, A.: Pacific 231 

Óbudai Népzenei Iskola autentikus népzenei felvételei (énekes és hangszere 

 

4. évfolyam dalanyaga: 

 

Ősz szele zümmög… 

Hej, Jancsika… 

Csömödéri falu végén… 

Egy kis malac… 

Hallgatag erdő… 

Kossuth Lajos táborában… 

Esik az eső… 

A juhásznak jól van dolga… 

Van egy malom… 

 

 

Láttál-e már valaha… 

Ennek a gazdának… 

Száguldás, vágtatás… 

Jer, aranyszörű kis barikám… 

Á, bé, cé, dé… 

Hej, Vargáné… 

Sárga csikó… 

Béreslegény… 

Nyílik az ég ablaka… 

Ó, jöjj, ó, jöjj… 

Luca, Luca kitty-kotty… 

Bárcsak régen… 

Zendüljön föl, János… 

Hej, víg juhászok… 

Fel nagy örömre… 

Istengyerek… 

A hajnali harangszónak… 

Óra-kánon… 

Hipp, hopp, farsang… 

Nézd meg lányom… 

Kösziklán felfutó… 

Hej, tulipán, tulipán… 

Szép szakmári lányok… 

Széles a Balaton vize… 

Himnusz 

De szeretnék hajnalcsillag lenni… 

Három csillag van az égen… 

Új a csizmám… 

Szent Gergely doktornak… 

Huszárgyerek, huszárgyerek… 

Kicevice villő… 

Az Úr Krisztus feltámadása 

A pilisi hegy alatt… 

Háry János 

Kis pej lovam patkószege… 

Szánt a babám… 

Erdő mélyén… 

Kárókatona 

Ácintos, pácintos… 

 

Negyedikes német dalok: 

Der Kuckuck und der Esel 

Schneeflöckhen Weiβröcken 

Lass uns Froh und murtessein 

Guten Abend, Schön Abend 

Groβe Uhren gehen tick, tack 

Grün ja grün sind alle meine Kleider 



 

Die Tiroler sind lustig,     Ich bin ein 

Musikannten 
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Erkölcstan 

 

A tantárgy tanításának – a foglalkozásokon való szemléletformálásnak  - alapvető 

feladata, hogy a személy egyediségét, és méltóságát helyezze középpontba, akkor 

is, ha az a gyermek. ehhez saját, felnőtt és pedagógus szerepünket, 

szemléletünket,  is lényegesen, gyökeresen meg kell változtatnunk. 

Középpontba helyeződik az ember minden fontos viszonyulása, önmagához, 

társaihoz, a közösségeihez, a környezetéhez, mert ezek alapozzák meg az 

értékrendjét, amelyre az ember döntései során támaszkodhat.  

A tantárgy célja az is továbbá, hogy a foglalkozások azonos erővel hassanak a 

különböző szociális körülmények között élő, kulturális és etnikai szempontból is 

eltérő csoportokhoz tartozó gyerekek fejlődésére. 

A megfelelő értékrend és életvezetés kialakítása a szándék, legyen önálló 

véleményformálásra lehetőségük,  felelős döntéshozó egyéneket kell nevelnünk. 

Ha így lesz, és nem másoktól függnek majd, akkor értük el igazi célunkat a 

tantárgy tekintetében. Máshogy nincs értelme még a beszélgetésnek sem. A 

foglalkozások alkalmával hallott elemi értékek fokozatosan értékrenddé,  

folyamatosan formálódó meggyőződésekké állnak  össze, amely a későbbi, 

felnőttkori életmódot fogják meghatározó módon befolyásolni.  Az önálló és 

felelős gondolkodás, a tudatos cselekvés kialakítása az elsődleges cél. 

Ennek megfelelően a tantárgy felépítése érték- és fejlesztésközpontú.  Személyes 

tapasztalatokon, reflexiókon és véleményalkotáson kell alapulnia minden 

foglalkozásnak. 

A tananyag – ezt a tantárgyat nem lehet tanítani, átadni, érzékelni, és hitelesnek 

kell lenni – a hétköznapi életből merített személyes tapasztalatokra kell, hogy 

épüljön. Személyes élményekre. 

A mi feladatunk nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, hanem a 

figyelem ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a 

kérdezés a gondolkodás, és az állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, 



 

valamint a nézőpontváltást gyakoroltató szerepjátékok és viták moderálása. Az 

eredmény döntő módon a közvetítés módján múlik. 

Természetesen ez csak akkor valósulhat meg, ha hiteles felnőtt tartja ezeket a 

foglalkozásokat, aki példája révén megfelelő erkölcsi hatást tud gyakorolni a 

gyerekekre, adott esetben az önfeltáró kommunikáció eszközeit is igénybe véve.  

Az erkölcsi tanulást élményszerűség, kell, hogy jellemezze a szabad beszélgetés, 

az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték a megfigyelés, a kérdezés  formáin 

keresztül.  

 

A tanulók értékelése 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi 

értékeléstől. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos 

magatartási értékek rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb 

formában – egyrészt a pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Az 

ilyen típusú visszajelzések befogadására jó keretet nyújthat a tanulói portfólió. 

Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy közös feladatokban való részvétel, 

illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat viszont az értékelés 

azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, 

amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

 

A tanulók munkáját félévkor és a tanév végén a következő értékelési formákkal 

minősítjük:  

kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg 

 

Heti óraszám : 1 

Éves óraszám: 36 

 

 

 

 



 

Az 1-2. évfolyamon az erkölcsi nevelés kisgyermekkori sajátosságokon alapul. 

Ebben az életkorban a kisgyermek azonosul a szeretett személyekkel. Nagyon 

fontos, hogy a foglalkozást vezető  pedagógus ismerje a szubkultúrát, ahonnan a 

tanítványai érkeztek. Ebben  az időszakban az önkifejezés legjellemzőbb formáit 

a mesékkel, az élményeken alapuló rajzolással, a mintázással, és a mozgással 

érhetjük el. A foglalkozást vezető pedagógus és a gyermek között egyáltalán nem 

szabad, hogy megjelenjen az agresszió semmilyen formában sem, a pedagógus 

esetleges előítéleteit tartsa kontroll alatt. Az ebben a korosztályban tartott 

foglalkozásokon még nem jelenik meg a vita, mint eszköz, az állandóság, az 

érzelmi biztonság  fontos a fejlődéshez. A szerepjátékok azonban rendkívül jól 

alkalmazhatók, amelyeken keresztül a gyerekek a különböző nézőpontokat tudják 

megismerni. Ezzel remekül előkészíthető a későbbiekben elvárt érvelő vita, és az 

empátia képességeinek kialakítása.  

 

Tanévi óraszám: 36 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 1 óra 



 

1. évfolyam 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Az én világom Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, tapasztalatok elmondása. 

A tematikai egység 

céljai 

Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.  

A saját környezet elemeihez való viszonyulás tudatosságának fejlesztése.  

A nehéz helyzetekkel való megbirkózás képességének megalapozása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Ki vagyok én? 

Hogyan és hányféle módon 

szólítanak engem mások? Mit jelent 

a nevem?  

Hol születtem és mikor? Hány éves 

vagyok? Kik a szüleim? Mit tudok 

magamról? Milyen voltam kisebb 

koromban? Miben változtam?  

Milyen jelek tartoznak hozzám, 

amelyek az én helyemet, az én 

dolgaimat jelölik és 

megkülönböztetik azokat 

másokéitól? 

 

Ilyen vagyok   

Milyennek látom magam, ha 

tükörbe nézek? Hasonlítok-e 

Leírás, rajzolás, festés, mintázás. 

Önarckép. Családfa készítése, rajzos 

fotóalbum összeállítása. Képi kifejezés, 

illusztráció. 

Asszociációs vizuális feladatok. 

Bábkészítés. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték. 

 

Szabad beszélgetés. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, bábjáték. 

 

Vizuális kultúra: 

személyes 

élmények 

megjelentetése sík 

vagy plasztikus 

alkotásokban. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

beszédkészség, 

beszédbátorság 

fejlesztése, 

önismereti 

gyakorlatok, 

a szituációnak 

megfelelő 

nyelvhasználat 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

tárgyak. 

Papír és egyéb 

anyagok, 

ceruza, egyéb 

grafikai 

eszközök, 

zsírkréta, 

pasztell, 

filctoll, 

akvarell, 

tempera, 

gyurma, 

agyag. 



 

valakire a családban? Mit szeretek 

magamon? Van-e olyan, amit nem 

szeretek, és ha igen, miért?  

Minek szoktam örülni, mitől leszek 

szomorú, és mitől félek? Ha 

szomorú vagyok vagy félek, mitől 

múlnak el ezek a rossz érzések? 

Hogyan tudok vigyázni magamra és 

az egészségemre? Miben kell 

erősödnöm? 

 

Kedvenc helyeim, tárgyaim és 

tevékenységeim 

Hol szeretek lenni, és hol nem, 

miért? Hová szeretnék eljutni? 

Melyek a legkedvesebb játékaim és 

tárgyaim? Miért szeretem őket? 

Hogyan vigyázok rájuk? Mit 

szeretek játszani és kivel? Mit 

szeretek csinálni és mit nem? Miért? 

 

Nehéz helyzetek 

Mit könnyű megtennem, és mit 

nehéz? Voltam már olyan nehéz 

helyzetben, amikor először nem 

tudtam, mit kell tennem? Végül mit 

tettem? Mit csinálnék most, ha 

ugyanabban a helyzetben lennék? 

fejlesztése 



 

Fogalmak 
Lány, fiú, születésnap, változás, öröm, szomorúság. 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Társaim – Ők és én Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, tapasztalatok elmondása. 

A tematikai egység 

céljai 

A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való tájékozódás képességének fejlesztése, mások elfogadásának 

segítése. 

Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának fejlesztése. 

A személyes érzések és gondolatok kifejezésének gyakoroltatása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Akiket ismerek 

Kiket ismerek a rokonságból, az 

iskolából és máshonnan? Milyen 

kapcsolat fűz hozzájuk? Ki 

mennyire áll közel hozzám? Kiket 

szeretek, kiket nem, és miért? Miért 

jó, ha különféle ismerőseink 

vannak? 

 

Mások másmilyenek 

Milyenek más gyerekek? Mi 

mindenben különböznek tőlem? 

Vajon milyennek látnak ők engem?  

 

Kapcsolatba lépek másokkal 

Leírás, rajzolás, festés, mintázás. 

Fényképezés.  

Képi kifejezés, illusztráció. 

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondolatok 

megfogalmazása. 

Köszönések, megszólítások megtanulása, 

gyakorlása. 

Bábkészítés. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték. 

 

Szabad beszélgetés. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, színjátszás, 

Környezetismeret: 

különbség a 

felnőttek és a 

gyerekek között. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

egyszerű 

ítéletalkotás mesék 

szereplőiről; 

mindennapi 

konfliktusok 

átélése dramatikus 

játékban; szöveges 

üzenetek érzelmi 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

tárgyak. 

Fényképező-

gép, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, 

ceruza, egyéb 

grafikai 

eszközök, 

zsírkréta, 

pasztell, 

filctoll, 



 

Milyen helyzetekben és milyen 

okból lépek kapcsolatba másokkal? 

Hogyan szólítsam meg a különböző 

korú közeli és távolabbi 

ismerősöket? Hogyan szólítsam 

meg az iskola idősebb tanulóit, a 

tanárokat és az iskolában dolgozó 

többi felnőttet? 

Hogyan kérhetek segítséget 

felnőttektől és gyerekektől? Hogyan 

szólítsak meg egy ismeretlen 

embert, ha segítségre van 

szükségem? Hogyan viselkedjek, ha 

engem szólítanak meg? Hogyan illik 

viselkednem különböző 

helyzetekben? 

Mit tegyek, ha idegen ember szólít 

meg az utcán? Kiben bízhatok meg?  

 

Gondolataim és érzéseim kifejezése 

Honnan tudhatom egy másik 

emberről, hogy mit érez? 

Mi mindent tudok kifejezni 

szavakkal, gesztusokkal és 

képekkel?  

Hogyan mutathatom meg, ha 

szeretek valakit? Miként fejezhetem 

ki elfogadható formában azt, ha nem 

bábjáték. 

 

tartalmának 

megértése. 

A szituációnak 

megfelelő 

nyelvhasználat 

alkalmazása. 

Nem verbális 

jelzések 

tartalmának 

felismerése.  

 

Vizuális kultúra: 

átélt esemény 

vizuális 

megjelenítése;  

a kép és a hang 

szerepének 

megfigyelése 

animációs 

mesékben; a 

közvetlen és 

közvetett 

kommunikáció 

közti különbségek 

felismerése. 

akvarell, 

tempera, 

gyurma, 

agyag. 



 

szeretek valakit? Milyen jelek 

árulják el számomra, hogy milyen 

érzéseket vált ki másokból, amit 

mondok vagy teszek?  

Mivel tudnak mások megbántani 

engem? Mivel tudok én megbántani 

másokat? Előfordulhat-e olyan 

helyzet, amikor jobb, ha nem 

mutatjuk ki az érezéseinket? Miben 

más az, ha személyesen találkozunk 

valakivel, mint hogyha telefonon 

vagy interneten beszélünk vele? 

Fogalmak 
Ismerős, ismeretlen ember, megszólítás, udvariasság, illem, segítségkérés, érzés, gondolat, öröm, bánat, szeretet, 

rokonszenv, ellenszenv. 

 

 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A környező világ Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, tapasztalatok elmondása. 

A tematikai egység 

céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat kialakulásának elősegítése. 

A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet megalapozása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Kicsik és nagyok Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Fényképezés. Filmnézés, 

beszélgetés a filmről, filmelemzés. 

Szabad beszélgetés. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Környezetismeret: 

szobanövények és 

házi kedvencek 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 



 

Mi nagyon kicsi, és mi óriási? Mi 

van nagyon közel és mi van 

borzasztóan messze?  

Mi van alattunk, és mi van 

felettünk? Mi volt nagyon régen, és 

mi lesz a távoli jövőben? Honnan 

tudhatunk ezekről a dolgokról? 

 

A képzelet határai 

Hová tudunk eljutni, és hová nem 

tudunk? 

Merre járunk az álmainkban?  

Hol játszódnak a mesék, és kik a 

szereplőik? Kiknek a fejében 

születnek a mesék? Én is 

kitalálhatok meséket?  

 

Növények és állatok a 

környezetünkben  

Miért jó, hogy vannak körülöttünk 

növények? Mi változna meg, ha 

hirtelen eltűnnének? Hogyan tudunk 

vigyázni rájuk és részt venni a 

gondozásukban?  

Vajon felelősek vagyunk-e az 

erdőkben és a réteken élő 

növényekért is? Mit tudunk tenni 

értük? 

Képi kifejezés, illusztráció.  

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondolatok 

megfogalmazása. 

Képzeletgyakorlatok rajzban, játékban. 

Mese kitalálása, eljátszása. Mese 

szereplőinek megjelenítése. 

Bábkészítés. Jó és rossz kitalált lények 

megjelenítése. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték.  

Képes játékok, memóriajáték, 

képfelismerő, párosító, csoportosító, 

képátalakító, kiegészítő feladatok. 

Órai alkotómunka megszervezése, 

lebonyolítása, anyagok, eszközök 

csoportosítása, eszközhasználat, 

elpakolás, szelektív hulladékgyűjtés 

megbeszélése, elvégzése, értékelése. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, színjátszás, 

bábjáték. 

Állat- és növénykert 

látogatás. 

 

gondozása; 

veszélyeztetett 

fajok. 

 

Vizuális kultúra: a 

természeti 

környezet 

elemeinek 

megjelenítése. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

növényápolás, 

állatgondozás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a mesék 

világa; alapvető 

erkölcsi-esztétikai 

kategóriák (szép-

csúnya, jó-rossz, 

igaz-hamis). 

 

Vizuális kultúra: 

elképzelt dolog 

vizuális 

megjelenítése; 

különböző 

animációs 

filmek, 

tárgyak. 

Fényképező-

gép, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, 

ceruza, egyéb 

grafikai 

eszközök, 

zsírkréta, 

pasztell, 

filctoll, 

akvarell, 

tempera, 

gyurma, 

agyag. 



 

Milyen állatok élnek a 

környezetünkben? Hogyan tudunk 

részt venni a gondozásukban? Mit 

jelentenek számunkra a velünk élő 

házi állatok? Mi az, amit 

megtehetünk egy állattal, és mi az, 

amit nem szabad megtennünk?  

 

anyagok 

használata a 

kifejezés 

szándékával; 

képzeletbeli 

helyek, terek 

megjelenítése; 

meseszereplők 

megjelenítése 

különféle 

technikákkal. 

Fogalmak 
Természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, gondozás. Kicsi, nagy, óriási, közel, távol, múlt, jövő, mese, 

álom, képzelet, jó, rossz. 

 

  



 

2. évfolyam 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Élmények, tapasztalatok elmondása. 

A tematikai egység 

céljai 

A családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeinek tudatosítása. 

A családi hagyományok és ünnepek átérzésének elősegítése.  

Az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítása. 

Annak felismertetése, hogy más családokban egészen más módon élhetnek a gyerekek. A mások szokásai iránti tisztelet 

megalapozása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Különféle közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi 

változott ezen a téren óvodás korom 

óta? Melyek az én közösségeim az 

iskolában és az iskolán kívül? 

 

Család és rokonság 

Kikből áll a mi családunk? Milyen a 

kapcsolatom azokkal a 

családtagjaimmal, akikkel együtt 

lakom? Vannak-e olyan közeli 

családtagjaim, akikkel nem közös 

lakásban lakunk? Jó, ha együtt 

vagyunk? Mit kapok tőlük, és én mit 

adok nekik? Hogyan tudjuk segíteni 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Fényképezés. Filmnézés, 

beszélgetés a filmről, filmelemzés. 

Kapcsolati háló, családfa készítése, rajzos 

fotóalbum összeállítása. Napirend, napló. 

Képi kifejezés, illusztráció. Képregény, 

fotósorozat. 

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondolatok 

megfogalmazása. 

Bábkészítés. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték. 

 

Szabad beszélgetés. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, színjátszás, 

Környezetismeret: 

az iskolai élet 

rendje. 

 

Vizuális kultúra: 

az 

internethasználat 

szabályai; 

videojátékokkal 

kapcsolatos 

élmények 

feldolgozása. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: élet a 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

tárgyak. 

Fényképező-

gép, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, 

ceruza, egyéb 

grafikai 

eszközök, 

zsírkréta, 

pasztell, 

filctoll, 



 

egymást? Vannak-e szabályok a 

családban, amelyeket be kell 

tartani? 

Kik tartoznak még a 

rokonságunkhoz, és velük milyen a 

kapcsolatom? Mit jelent számunkra 

az, hogy rokonok vagyunk?  

Vajon más családok ugyanúgy 

élnek, mint mi? Mi mindenben 

különbözhet egyik család a 

másiktól?  

 

Családi hagyományok 

Milyen hétköznapi családi 

szokásaink vannak? Mit szeretek 

ezek közül és mit nem? Miért?  

Milyen családi ünnepeink vannak, 

és hogyan tartjuk meg ezeket? Mit 

szeretek közülük és miért? Van 

olyan is, amit nem szeretek? Miért? 

Miben különböznek más családok 

szokásai és ünnepei a mieinktől?  

 

A gyerekek élete 

Hogyan telik egy napom az 

iskolában? Milyen a hétvégém? És 

milyen számomra egy ünnepnap 

vagy az iskolai szünet egy napja?   

bábjáték. 

 

családban; családi 

rendezvények, 

ünnepek, 

események;  

iskolai és osztály-

rendezvények. 

akvarell, 

tempera, 

gyurma, 

agyag. 



 

Vajon máshol hogyan telik el a 

gyerekek egy-egy napja? Mi 

mindenben lehet más az életük, mint 

az enyém? 

 

 

Különféle közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi 

változott ezen a téren óvodás korom 

óta? Melyek az én közösségeim az 

iskolában és az iskolán kívül? 

 

Család és rokonság 

Kikből áll a mi családunk? Milyen a 

kapcsolatom azokkal a 

családtagjaimmal, akikkel együtt 

lakom? Vannak-e olyan közeli 

családtagjaim, akikkel nem közös 

lakásban lakunk? Jó, ha együtt 

vagyunk? Mit kapok tőlük, és én mit 

adok nekik? Hogyan tudjuk segíteni 

egymást? Vannak-e szabályok a 

családban, amelyeket be kell 

tartani? 

Kik tartoznak még a 

rokonságunkhoz, és velük milyen a 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Fényképezés. Filmnézés, 

beszélgetés a filmről, filmelemzés. 

Kapcsolati háló, családfa készítése, rajzos 

fotóalbum összeállítása. Napirend, napló. 

Képi kifejezés, illusztráció. Képregény, 

fotósorozat. 

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondolatok 

megfogalmazása. 

Bábkészítés. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték. 

 

Szabad beszélgetés. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, színjátszás, 

bábjáték. 

 

Környezetismeret: 

az iskolai élet 

rendje. 

 

Vizuális kultúra: 

az 

internethasználat 

szabályai; 

videojátékokkal 

kapcsolatos 

élmények 

feldolgozása. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: élet a 

családban; családi 

rendezvények, 

ünnepek, 

események;  

iskolai és osztály-

rendezvények. 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

tárgyak. 

Fényképező-

gép, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, 

ceruza, egyéb 

grafikai 

eszközök, 

zsírkréta, 

pasztell, 

filctoll, 

akvarell, 

tempera, 

gyurma, 

agyag. 



 

kapcsolatom? Mit jelent számunkra 

az, hogy rokonok vagyunk?  

Vajon más családok ugyanúgy 

élnek, mint mi? Mi mindenben 

különbözhet egyik család a 

másiktól?  

 

Családi hagyományok 

Milyen hétköznapi családi 

szokásaink vannak? Mit szeretek 

ezek közül és mit nem? Miért?  

Milyen családi ünnepeink vannak, 

és hogyan tartjuk meg ezeket? Mit 

szeretek közülük és miért? Van 

olyan is, amit nem szeretek? Miért? 

Miben különböznek más családok 

szokásai és ünnepei a mieinktől?  

 

A gyerekek élete 

Hogyan telik egy napom az 

iskolában? Milyen a hétvégém? És 

milyen számomra egy ünnepnap 

vagy az iskolai szünet egy napja?   

Vajon máshol hogyan telik el a 

gyerekek egy-egy napja? Mi 

mindenben lehet más az életük, mint 

az enyém? 



 

Fogalmak 
Család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, hétköznap, feladat, szabadidő. 

 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Élmények, tapasztalatok elmondása. 

A tematikai egység 

céljai 

A helyi társadalomba való beágyazottság tudatosítása. 

A lakóhelyi közösséghez fűződő kapcsolatok és értékek tudatosítása.  

A lakóhelyi közösség hagyományainak megismertetése. 

Annak megértetése, hogy más emberek sokszor más körülmények között élnek. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Akik körülöttünk élnek 

Kik élnek körülöttem, és kivel 

milyen kapcsolatban vagyok?  

Mi köt össze azokkal, akikkel egy 

helyen (községben, városi 

lakónegyedben, utcában, 

társasházban) élek?  

Vannak-e közös lakóhelyi 

szokásaink és hagyományaink? Ha 

igen, részt szoktam-e venni 

ezekben? Mi a jó bennük? 

 

Más lakóhelyek, más szokások 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Fényképezés. Filmnézés, 

beszélgetés a filmről, filmelemzés. 

Képi kifejezés, illusztráció.  

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondolatok 

megfogalmazása. 

Bábkészítés. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték. Népszokások, 

népszokásokat stilizáló körjátékok, 

táncok, versek, mondókák. 

Képes játékok, párosító, csoportosító, 

képátalakító, kiegészítő feladatok. 

Szabad beszélgetés. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

Vizuális kultúra: 

környezetünk 

külső és belső 

terei. 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

tárgyak. 

Fényképező-

gép, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, 

ceruza, egyéb 

grafikai 

eszközök, 

zsírkréta, 

pasztell, 



 

Másutt hol jártam már a 

családommal vagy az iskolával? 

Milyen más helyekkel állnak 

kapcsolatban a szüleim és a 

rokonaim? Mi mindenben 

különböznek ezek a mi 

lakóhelyünktől?  

Vajon vannak-e egészen másféle 

lakóhelyek is hazánkban és a világ 

más részein? 

 szerepjáték, színjátszás, 

bábjáték. 

 

filctoll, 

akvarell, 

tempera, 

gyurma, 

agyag. 

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

 

 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A környező világ Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Élmények, tapasztalatok elmondása. 

A tematikai egység 

céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat kialakulásának elősegítése. 

A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet megalapozása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A jó és a rossz 

Kik a jók és kik a rosszak a 

mesékben? Honnan tudjuk? Mi 

mindent tesznek a jó és mit a gonosz 

szereplők? Miért és hogyan 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Fényképezés. Filmnézés, 

beszélgetés a filmről, filmelemzés. 

Képi kifejezés, illusztráció.  

Asszociációs vizuális feladatok. 

Szabad beszélgetés. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Környezetismeret: 

szobanövények és 

házi kedvencek 

gondozása; 

veszélyeztetett 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs 

filmek, 



 

harcolnak egymással a mesékben a 

jó és gonosz oldal hősei? 

 

A természet védelme 

Melyek a kedvenc helyeim a 

vidékünkön, és miért éppen ezeket 

szeretem?  

Miért hívnak egyes tájakat, 

növényeket vagy állatokat 

védettnek? Én hogyan tudok 

hozzájárulni a természet és az 

élővilág értékeinek megóvásához? 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondolatok 

megfogalmazása. 

Képzeletgyakorlatok rajzban, játékban. 

Mese kitalálása, eljátszása. Mese 

szereplőinek megjelenítése. 

Bábkészítés. Jó és rossz kitalált lények 

megjelenítése. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték.  

Képes játékok, memóriajáték, 

képfelismerő, párosító, csoportosító, 

képátalakító, kiegészítő feladatok. 

Órai alkotómunka megszervezése, 

lebonyolítása, anyagok, eszközök 

csoportosítása, eszközhasználat, 

elpakolás, szelektív hulladékgyűjtés 

megbeszélése, elvégzése, értékelése. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, színjátszás, 

bábjáték. 

Állat- és növénykert 

látogatás. 

 

fajok. 

 

Vizuális kultúra: a 

természeti 

környezet 

elemeinek 

megjelenítése. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

növényápolás, 

állatgondozás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a mesék 

világa; alapvető 

erkölcsi-esztétikai 

kategóriák (szép-

csúnya, jó-rossz, 

igaz-hamis). 

 

Vizuális kultúra: 

elképzelt dolog 

vizuális 

megjelenítése; 

különböző 

anyagok 

használata a 

tárgyak. 

Fényképező-

gép, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, 

ceruza, egyéb 

grafikai 

eszközök, 

zsírkréta, 

pasztell, 

filctoll, 

akvarell, 

tempera, 

gyurma, 

agyag. 



 

kifejezés 

szándékával; 

képzeletbeli 

helyek, terek 

megjelenítése; 

meseszereplők 

megjelenítése 

különféle 

technikákkal. 

Fogalmak 
Természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, gondozás, védett növény és állat, természetvédelem, képzelet, 

valóság, jó, rossz. 

 

 

A továbbhaladás 

feltételei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi 

adataival.  

Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival, különféle 

beszédmódokat tud alkalmazni. 

A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében. 

Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért. 

Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. 

Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között 

élnek, mint ő. 

Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.  



 

 

  



 

3–4. évfolyam 

 

9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik áttekintő, absztraháló, analizáló-szintetizáló képességük. Érzelmi 

életük is sokat változik. Megszűnik a kisgyerekkori „álomszerű” lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ szétválását gyakran 

egyedüllétként élik át. Az ebből fakadó magányosság és feszültség feloldásában sokat segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, amelyek az 

erkölcstan órák egyik legfontosabb munkaformájának tekinthetők. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az órai beszélgetések csak akkor lesznek 

valóban személyiségformáló hatásúak, ha légkörük feszültségmentes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének csupán a többiek 

tiszteletben tartása szab korlátot, ami hosszabb távon a kulturált vita szabályainak elsajátítását jelenti.  

Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a kortárs minta követése, s egyre inkább a kortársak közül kerülnek 

ki azok, akikre a tanulók referencia személyként tekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a pedagógusnak mindenkor hiteles 

erkölcsi modellt kell közvetítenie, viszont előtérbe hozza az órákon azokat a hétköznapi, irodalmi vagy filmbeli témákat, amelyek már nem a 

tündérmesékhez, hanem a tanulók reálisabb világához kapcsolódnak. 

 

3. évfolyam 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében. 

A tematikai egység 

céljai 

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése.  

Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támogatása. 

A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket képviselő példaképek keresése. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Tulajdonságaim 

Milyen külső és belső 

tulajdonságaim vannak? Mi 

változott meg rajtam az iskolába 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Fényképezés. Filmnézés, 

beszélgetés a filmről, filmelemzés. 

Fotóalbum. Kapcsolati háló. Napirend, 

Szabad beszélgetés. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Környezetismeret: 

mitől látunk 

valakit szépnek; 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs 



 

lépésem óta és mi nem? Mitől 

változnak a tulajdonságaim? 

Miben vagyok ügyes, és miben 

kevésbé? 

Milyen a kapcsolatom másokkal?  

Milyen tulajdonságaimat szeretem a 

legjobban? Miért? Mit nem szeretek 

magamban és miért? Mi az, amin 

szeretnék változtatni?  

 

Szokásaim, érzelmeim és indulataim  

Hogyan szoktam játszani? Hogyan 

tanulok? 

Hogyan vigyázok az egészségemre? 

Milyen feladataim vannak otthon, a 

családban és az iskolában? Mivel és 

hogyan töltöm a szabad időmet? 

Mit teszek, ha örülök, ha szomorú 

vagy dühös vagyok? Mit teszek, 

amikor önző vagyok, és mit teszek, 

amikor önzetlen? 

Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a 

testvéreimnek és az 

osztálytársaimnak? Miben és 

hogyan? 

 

Ahogy mások látnak engem 

napló. 

Képi kifejezés, illusztráció.  

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondolatok 

megfogalmazása. 

Képzeletgyakorlatok rajzban, írásban, 

játékban. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték.  

Átváltozás, arcfestés, maszkkészítés, 

jelmezbál. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Önkifejező alkotás. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, színjátszás, 

bábjáték. 

 

külső és belső 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a 

művészetben; 

portré és 

karikatúra; emberi 

gesztusok 

értelmezése és 

kifejezése; 

a karakterábrázolás 

filmes eszközei; 

saját érzelmek 

felismerése és 

kifejezése 

mozgóképek és  

hanganyagok 

segítségével. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

jellemzés készítése 

emberekről; 

vélemények 

összevetése.  

 

filmek, 

tárgyak. 

Fényképező-

gép, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, 

ceruza, egyéb 

grafikai 

eszközök, 

zsírkréta, 

pasztell, 

filctoll, 

akvarell, 

tempera, 

gyurma, 

agyag. 



 

Mit szeretnek bennem a szüleim, a 

testvéreim, a nagyszüleim és más 

rokonaim? Milyennek látnak a 

tanáraim, a barátaim és mások? Ők 

mit szeretnek bennem és miért? Mit 

nem szeretnek és miért? Fontos-e, 

hogy mindenki szeresse az embert? 

 

Hősök és példaképek 

Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire 

szeretnék hasonlítani? 

Miben és miért? Milyen 

tulajdonságaimon szeretnék 

változni? Miért és hogyan tudnám 

ezt megtenni? 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

önismeret. 

 

Fogalmak 
Külső tulajdonság, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, indulat, öröm, szomorúság, düh, önzés, önzetlenség, 

segítőkészség, példakép. 

 

 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Közösségben és egyedül – a társaim és én Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az osztályközösség működéséről. 

A tematikai egység 

céljai 

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. 

A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek 

fejlesztése.  

A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése. 



 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Párbeszéd 

Milyen helyzetekben beszélünk 

vagy beszélgetünk valakivel?  

Vannak-e a párbeszédnek 

szabályai? Mi segítheti, és mi 

gátolhatja a párbeszédet?  

Mi mindent tudunk jelezni 

egymásnak arcjátékkal, testtartással, 

hanglejtéssel? Honnan tudom, hogy 

pontosan megértettem-e, amit a 

másik mondani akar? Mi mindent 

kell figyelembe vennem ahhoz, 

hogy a másik pontosan megértse, 

amit közölni akarok vele?  

Hogyan beszélgetünk otthon? Mi a 

különbség a családi és az iskolai 

beszélgetések között? 

 

Az igazi barát 

Mitől függ, hogy kikkel vagyok 

szívesen együtt? Kikkel tudom 

megosztani örömeimet és 

bánataimat? Kinek mondhatom el a 

titkaimat? Kit nevezhetek a 

barátomnak? Mit tesz, és mit nem 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Fényképezés. Filmnézés, 

beszélgetés a filmről, filmelemzés. 

Képregény, fotósorozat. 

Érzelmek, érzelmi viszonyok kifejezése 

mozdulatokkal, mimikával. Activity, 

pantomim. Árnyjáték. Élőképek. 

Képaláírás, szövegbuborék, alámondás, 

szinkronizálás. Stílusgyakorlatok. 

Képi kifejezés, illusztráció.  

Asszociációs vizuális feladatok. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondolatok 

megfogalmazása. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték.  

 

Szabad beszélgetés. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, színjátszás, 

bábjáték. 

Színházlátogatás, 

drámapedagógia. 

 

Környezetismeret: 

az emberi 

kommunikáció; 

beszéd, testbeszéd, 

arckifejezés, 

gesztusok; 

barátság; 

kommunikáció a 

barátok között. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: figyelem 

a beszélgetőtársra. 

 

Vizuális kultúra: 

médiaszövegek 

értelmezése és 

létrehozása; a 

közvetlen és az 

online 

kommunikáció 

összehasonlítása. 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs 

filmek. 

Fényképező-

gép, 

mobiltelefon. 

Papír és egyéb 

anyagok, 

ceruza, egyéb 

grafikai 

eszközök, 

zsírkréta, 

pasztell, 

filctoll, 

akvarell, 

tempera, 

gyurma, 

agyag. 



 

tesz egy igazi barát? Mi mindent 

tennék meg a barátomért? Mit 

tegyek, ha a barátom olyasmit 

csinál, amivel én nem értek egyet? 

 

Békében és haragban 

Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó és 

fontos másoknak? 

Szoktam-e veszekedni vagy 

verekedni? Ha igen, miért? Hogyan 

alakulnak ki ilyen helyzetek, és 

hogyan lehetne elkerülni ezeket? 

Ki szoktunk-e utána békülni? 

Hogyan lehet egy összeveszés után 

kibékülni? Hogyan lehet elérni, 

hogy a béke tartós legyen? 

 

Elfogadva és elutasítva 

Mikor szoktam egyedül érezni 

magam? Milyen érzés ez? Mit 

csinálok ilyenkor?  

Honnan tudom, hogy szeretnek-e a 

társaim, vagy sem? Milyen lehet az, 

ha valaki úgy érzi, senki sem 

szereti? Milyen okai lehetnek 

ennek? Mit tegyek, ha valakivel 

kapcsolatban ezt tapasztalom? 



 

Fogalmak 
Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, testtartás, hanglejtés, barátság, öröm, bánat, titok, harag, veszekedés, 

kibékülés, magányosság, elfogadás, kirekesztés. 

 

 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Az osztály és az iskola Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz és egyéb közösségi tevékenységekhez kapcsolódóan. 

A tematikai egység 

céljai 

Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez tartozunk.  

Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül. 

A szabályok szerepének megértése a közösségek életében. 

A saját iskolához való kötődés érzésének erősítése. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi 

változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Vannak-e új közösségek az 

életemben? Van-e olyan közösség, 

amelyikkel szorosabbá vagy lazábbá 

vált a kapcsolatom? Mi lehet ennek 

az oka?  

Mit jelent nekem a családom az 

életem jelenlegi szakaszában? 

Változott-e valami a 

kapcsolatunkban a korábbiakhoz 

képest? 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Beszélgetés, fotó- és 

filmelemzés. Kapcsolati háló, közösségi 

hálózat. 

Érzelmek kifejezése, érzések, gondolatok 

megfogalmazása. 

Érzelmek, érzelmi viszonyok kifejezése 

Képi kifejezés, illusztráció.  

Asszociációs vizuális feladatok. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték.  

 

Szabad beszélgetés. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

Környezetismeret: 

magatartásformák, 

szabályok, 

viselkedési normák 

különféle 

élethelyzetekben; 

együttélés a 

családban; baráti 

kapcsolatok, 

iskolai 

közösségek. 

 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs 

filmek. 

Fényképező-

gép, 

mobiltelefon, 

számítógép, 

Internet. 

Papír és egyéb 

anyagok, 

ceruza, egyéb 



 

 

A mi osztályunk 

Mi minden kapcsol egymáshoz 

bennünket az osztályban? Mi a 

közös bennünk, és miben 

különbözünk egymástól? Milyen 

közös szokásaink vannak? 

Összetartó csapat vagyunk-e? Miből 

derül ez ki? Miben és hogyan tudjuk 

segíteni egymást? 

 

Az osztály működése 

Milyen közös szabályaink vannak az 

órán, a szünetben és egyéb 

helyzetekben? Ki találta ki ezeket a 

szabályokat? Készen kaptuk, vagy 

magunk alakítottuk ki őket? Melyik 

szabálynak mi a célja? Mennyire 

tartjuk be ezeket a szabályokat? 

Kinek jó, ha betartjuk őket? Mi a 

következménye annak, ha 

megszegjük a szabályokat? Van-e 

olyan szabályunk, amelyet esetleg 

érdemes lenne megváltoztatni? 

Hogyan lehetne ezt véghezvinni? 

 

A mi iskolánk 

szerepjáték, színjátszás, 

bábjáték. 

Színházlátogatás, 

drámapedagógia. 

 

Vizuális kultúra: 

figurális alkotások 

létrehozása a 

környezetben élő 

emberek 

megjelenítésével. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

iskolai és 

osztályrendezvény

ek; a közösségért 

végzett munka. 

grafikai 

eszközök, 

zsírkréta, 

pasztell, 

filctoll, 

akvarell, 

tempera, 

gyurma, 

agyag. 



 

Ki az iskolánk névadója, és mivel 

érdemelte ki, hogy iskolát neveztek 

el róla? Milyen szokások és 

hagyományok vannak a mi 

iskolánkban? Fontosak-e ezek?  

Vajon máshol milyenek az iskolák, 

és milyenek a hagyományaik? 

Lehet-e közöttük olyan, amelyet 

érdemes lenne átvenni? 

Fogalmak 
Csoport, közösség, csapat, összetartozás, hagyomány, szabály, szabályszegés, büntetés, szabályalkotás, felelősség. 

 

  



 

4. évfolyam 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ Órakeret 

8 óra 

 

Előzetes tudás Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

A tematikai egység 

céljai 

Annak megéreztetése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a múlt értékeinek megőrzésében és továbbörökítésében.  

A tudatos vásárlói szemlélet kialakulásának támogatása. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Lakóhelyi épített örökségünk 

Milyen utcákat, tereket, épületeket 

örököltünk az előttünk élő 

nemzedékektől?  

Mit érdemes megőrizni és miért a 

múlt építményeiből? Hol vannak 

ezek jobb helyen: ott, ahová 

eredetileg épültek vagy a 

múzeumfalvakban?  

 

Tárgyaink világa 

Milyen tárgyak vesznek körül 

minket? Miben különböztek ezektől 

szüleink és nagyszüleink 

gyermekkorának tárgyai? Milyen 

régi tárgyakat őrzött meg a 

családunk, és miért?  

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Kép- és filmnézés (történelmi, 

ismeretterjesztő, rekonstrukciós képek és 

filmek).  

Rekonstrukciós játékok, feladatok (rajzos 

képkiegészítés, épületromok, romvárosok 

felépítése ismeretek és képzelet alapján. 

Makett-készítés. 

Képzeletbeli utazások időben és térben. 

Tárgyfelismerés. Funkció és forma. 

Használati tárgy kitalálása, tervezése 

adott funkcióhoz. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték.  

Más kultúrák megismerése, 

tanulmányozása. 

Egyéni és csoportos kutatómunka. 

Szabad beszélgetés. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, színjátszás, 

bábjáték. 

Múzeumlátogatás, 

múzeumpedagógia. 

Környezetismeret: 

települési típusok; 

lakóhelyünk, 

hazánk fő 

nevezetességei; a 

lakóhely története 

és természeti 

környezete; 

nemzeti park, 

tájvédelmi körzet; 

háztartási 

eszközök. 

 

Vizuális kultúra: 

helyek, helyszínek 

megjelenítése 

személyes 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs 

filmek. 

Fényképező-

gép, 

mobiltelefon, 

számítógép, 

Internet. 

Papír és egyéb 

anyagok, 

ceruza, egyéb 

grafikai 

eszközök, 

zsírkréta, 

pasztell, 



 

Miért őrzik a régi világ tárgyait 

számos múzeumban? 

Miért változnak a tárgyaink? 

Mi történik napjainkban a megunt, 

elromlott vagy divatjamúlt 

tárgyakkal? Lehetne esetleg más is a 

sorsuk?  

 

A világ öröksége 

Mi mindent hagy örökül egy 

nemzedék az utána következőre? 

Mit lehet az összes ember közös 

kincsének tekinteni a mai világban? 

Melyek a világ legszebb, 

legkülönlegesebb helyei és 

építményei? Vajon miért fontos 

ezek védelme és megőrzése? 

Gyűjtés, munkanapló, portfolió, házi 

dolgozat, fotós, filmes dokumentálás, 

kiselőadás. 

Saját kincsesláda, múzeumdoboz 

összeállítása (fontos emlékek, tárgyak 

születésem óta), tárlatvezetés. 

Osztálymúzeum, emlékdoboz (az 

osztályközösség fontos fotóinak, 

emlékeinek, tárgyainak múzeuma), 

tárlatvezetés. 

  

 

 élmények alapján; 

a környezetben 

észlelhető 

változások 

megfigyelése és 

megjelenítése; 

terekhez 

kapcsolódó 

érzelmek, 

hangulatok 

azonosítása. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

technika 

vívmányainak 

mindennapi 

használata.  

filctoll, 

akvarell, 

tempera, 

gyurma, 

agyag. 

Fogalmak 
Épített örökség, tárgyi örökség, nemzedék, hagyomány, emlékezet, múzeum, világörökség. 

 

 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Kulturális-nemzeti közösség Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban megélt, ciklikusan visszatérő ünnepek és szokások. 



 

A tematikai egység 

céljai 

Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség számára fontos összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a 

ciklikusan visszatérő szokások és ünnepek; az ezekkel való azonosulás elősegítése.  

Annak megmutatása, hogy Magyarországon belül számos kisebbség él, amelyek kultúrája a nemzeti kultúrát gazdagítja. A 

kisebbségek szokásainak és ünnepeinek bemutatása, elfogadásuk természetességének megalapozása. 

Annak megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk kulturális hagyományai, amelyek ugyanolyan értékesek, 

és számukra ugyanolyan fontosak, mint nekünk a mieink. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

A nyelv, ami összeköt 

Milyen nyelven beszélek én, a 

szüleim, a nagyszüleim; milyen 

nyelven beszélnek egymással és 

velem? Milyen nyelvet használnak a 

szomszédaink? Hogyan kapcsol 

össze bennünket a közös nyelv?  

Milyen érzéseket kelt bennünk, ha 

valaki nem érti a nyelvet, amelyen 

mi beszélünk? És milyen érzés az, 

amikor mindenki más nyelven 

beszél körülöttünk? Mit lehet tenni 

egymás megértése érdekében, ha 

nem érjük egymás nyelvét? Hogyan 

lehet segíteni a közösség más 

anyanyelvű vagy nyelvi 

nehézséggel küzdő tagjait? 

 

Szokások és jelképek 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Kép- és filmelemzés.  

Kifejezés. Metakommunikáció, gesztus, 

mimika. 

Érzelmek, gondolatok, indulatok 

kifejezése hangban, képben, 

mozdulatban, játékban. 

Képaláírás, szövegbuborék, alámondás, 

szinkronizálás. 

Népszokások, népszokásokat stilizáló 

körjátékok, táncok, versek, mondókák. 

Képes játékok, memóriajáték, 

képfelismerő, párosító, csoportosító, 

képátalakító, kiegészítő feladatok. 

Zászló, címer tervezés, készítés. 

Játék, szerepjáték, szituációs játék, 

színjátszás, bábjáték.  

Más kultúrák, népszokások megismerése, 

tanulmányozása. 

Szabad beszélgetés. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, színjátszás, 

bábjáték. 

 

Környezetismeret: 

jeles napok, 

ünnepek, helyi 

hagyományok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: ítéletek 

megfogalmazása, 

érvelés, 

vitakészség; mások 

véleményének 

megértése, 

elfogadása.  

 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi 

életben; különböző 

kultúrák tárgyi 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs 

filmek. 

Fényképező-

gép, 

mobiltelefon, 

számítógép, 

Internet. 

Papír és egyéb 

anyagok, 

ceruza, egyéb 

grafikai 

eszközök, 

zsírkréta, 

pasztell, 

filctoll, 

akvarell, 



 

Milyen népszokások élnek a mai 

Magyarországon? Fontos-e ezek 

megőrzése?  

Milyen jelképek fejezik ki a 

magyarság összetartozását? Mit 

jelentenek számomra ezek a 

jelképek? 

 

Ünnepek 

Milyen ünnepeket tart meg a magyar 

családok többsége? Közülük melyik 

mennyire fontos nekem?  

Melyek a nemzeti és állami 

ünnepeink? Mit ünneplünk ilyenkor, 

és mit jelentenek nekem ezek az 

ünnepek?  

 

A Magyarországon együtt élő 

kulturális közösségek szokásai 

Milyen kulturális közösségek élnek 

Magyarországon? Miben 

különböznek ezek szokásai és 

ünnepei és miben hasonlítanak 

egymásra?  

 

Más kultúrák – más szokások – más 

ünnepek 

Milyen érdekes szokásokat ápolnak, 

Egyéni és csoportos kutatómunka. 

Gyűjtés, munkanapló, portfolió, házi 

dolgozat, fotós, filmes dokumentálás, 

kiselőadás. 

  

 

világával való 

ismerkedés; 

a viselkedés 

szabályai az online 

közösségekben; 

kommunikációs 

szokások.  

 

tempera, 

gyurma, 

agyag. 



 

és milyen ünnepeket tartanak a világ 

más részein élő kulturális 

közösségek? 

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

 

 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

A mindenség és én – Születés és elmúlás Órakeret 

10 óra  

Előzetes tudás Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való emlékezésről. 

A tematikai egység 

céljai 

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont kategóriáinak jelentéssel való megtöltéséhez. Közös 

gondolkodás a világ megismerésének módjairól és lehetőségeiről. 

Ismeretek/ fejlesztési 

követelmények 

Tanulói tevékenységek Pedagógiai eljárások, 

módszerek, munka- és 

szervezési formák 

Kapcs. pontok Taneszközök 

Kezdet és vég 

Hogyan keletkeznek a dolgok a 

világban? Hogyan és miért érhetnek 

véget?  

Hogyan képzelték el az emberek a 

világ és egyes dolgok keletkezését 

különböző mítoszokban? Milyen 

kép jelenik meg a Bibliában a világ 

teremtéséről és a végéről? Mit 

gondolnak az emberek a halálról? 

 

A világ megismerése 

Beszélgetés, leírás, rajzolás, festés, 

mintázás. Olvasott és filmes élmények 

(regék, mondák, mítoszok, bibliai 

történetek) megbeszélése, értelmezése, 

képi megjelenítése rajzban, festményben, 

képregényben, vagy színdarabban, 

bábjátékban, animációban (gyurma-, 

vagy homok-animáció).  

Megfigyelések, feljegyzések, rajzi vagy 

fotódokumentálás, kutatási napló 

természeti jelenségekről, tapasztalatokról 

(napkelte, napnyugta, csapadék mérése, 

Szabad beszélgetés. 

Irányított beszélgetés. 

Szemléltetés. 

Magyarázat. 

Bemutatás, mintakövetés. 

Megfigyelés. 

Kérdezés.  

Rendszerezés. 

Elemzés. 

Vita. 

Csoportmunka. 

Egyéni munka. 

Környezetismeret: 

születés és halál; a 

Föld alakjára 

vonatkozó 

mítoszok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

fantáziajátékok, 

elképzelt 

helyezetek 

megjelenítése; 

Tankönyv. 

Fotók, képek, 

rajzok, filmek, 

animációs 

filmek. 

Fényképező-

gép, 

mobiltelefon, 

számítógép, 

Internet. 

Papír és egyéb 

anyagok, 



 

Mi lehet az oka annak, hogy 

kíváncsiak vagyunk a világra és 

kutatjuk a titkait? Milyen módon, 

milyen forrásokra támaszkodva 

tudhatok meg dolgokat saját 

magamról és a körülöttem lévő 

világról? Mi az, amiről képes 

vagyok személyes tapasztalatokat 

szerezni? Létezhet-e olyan dolog a 

világban, amiről nem nyerhetünk 

közvetlen tapasztalatot?  

 

Fantázia és kreativitás 

Hogyan működik a képzeletem? Mi 

minden jelenhet meg benne? Ki 

tudok-e találni, létre tudok-e hozni 

olyan dolgokat, amelyek most még 

nem léteznek a világban? 

csíráztatás…). 

Mítoszalkotás, világteremtés, virtuális 

világok.  

 

 

Játék, szituációs játék, 

szerepjáték, színjátszás, 

bábjáték. 

 

ismerkedés 

különböző 

információhordozó

kkal; információk 

keresése és 

kezelése; 

műélvezet, a 

beleélés 

megtapasztalása. 

 

Vizuális kultúra: 

kitalált történetek 

és szereplők 

megjelenítése; 

képzeletbeli utazás 

megjelenítése. 

ceruza, egyéb 

grafikai 

eszközök, 

zsírkréta, 

pasztell, 

filctoll, 

akvarell, 

tempera, 

gyurma, 

agyag. 

Fogalmak 
Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, túlvilág, képzelet. 

 

A továbbhaladás 

feltételei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy 

fejlessze önmagát.  

Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  

Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek 

segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.  

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 



 

Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben 

tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.  

Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására, részt tud venni 

szabályok kialakításában.  

Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre. 

Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni.  

Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.  

 

 

Javaslat a szabadon felhasználható 10%-os időkeretre: 

Láthatatlan kiállítás, Ability Park, Skanzen-látogatások, néprajzi, helytörténeti múzeumlátogatások, múzeumpedagógiai foglalkozások. 

Természetvédelmi tevékenység, közösségi szolgálat. Színház-látogatás, színházi előadások, önismereti drámajátékok. 
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KÖRNYEZETISMERET 
 

Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy saját 

testét, illetve szűkebb-tágabb környezetét megismerje, annak egyes elemeit néven nevezze, és 

az ezekkel kapcsolatos miértekre választ találjon. A környezetismeret tantárgy célja, hogy a 

gyermek természetes kíváncsiságára építve előbb a szűk, később az egyre tágabb környezet 

dolgait, jelenségeit és történéseit megismerje, ezek megértéséhez támpontokat adjon, további 

megfigyelésekre ösztönözzön és fenntartsa a magyarázatkeresés igényét.  

Környezetünk jelenségei összetettek, gyakran a tudomány számára is nehezen 

megfoghatók. A környezetismeret tantárgynak nem célja, hogy ezeket mélyen, részleteiben 

magyarázza, illetve tudományos igénnyel modellezze. Ugyanakkor ragaszkodnia kell ahhoz, 

hogy a bonyolultnak tűnő témákat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő módon – értelmezze. Ezek továbbfejtése a felsőbb évfolyamok 

munkája. A környezetismeret tantárgy keretében az ezzel kapcsolatos gondolati sémák 

kialakítása és a nyitott megfigyeléshez, kutakodáshoz szükséges érzelmi háttér biztosítása a cél. 

Fontos érzékeltetni a megfigyelő szerepét, mint ahogyan azt is, hogy a környezet folyamatai 

megmagyarázhatók, és a feltett kérdésektől és az előzetes tudástól függően egyre részletesebben 

érthetők meg. 

A környezetismeret (annak ellenére, hogy törekszik az élőlények megnevezésére, az 

érzékszervi tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és épített környezet elemeinek mind 

pontosabb megjelölésére) nem leíró tantárgy: a gyermek által megfigyelt jelenségekhez kötve, 

az azok kapcsán felmerülő kérdésekre keres válaszokat. A problémákból kiindulva egyúttal a 

természettudományos megfigyelés, valamint a tudományos gondolkodásmód: kérdésfelvetés, 

bizonyítás és érvelés megalapozása is célja. Mindezek következetes alkalmazása, az aktív 

tanulás formáival támogatva, a természettudományos műveltség kialakításának első 

lépcsőfokát jelenti. A gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a megismerés folyamatában 

a pedagógus egyszerre irányít és példát ad. Felelőssége abban is kiemelkedő, hogy a 

válaszkeresésben maga is nyitott a jelenségek rendszerszintű értelmezése, a saját tapasztalás, 

az újszerű megoldások keresése, illetve a napi élet problémái iránt. A problémák iránti 

érzékenység a természettudományos műveltség megszerzésének egyik alapja. 

A tudás folyamatos (a felső tagozatban, majd a középiskolában szaktárgyakhoz kötött) 

bővítéséhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus a tanulók motivációját, érdeklődését és a 

környezettel, a természettel, a testük működésével kapcsolatos attitűdjeit is formálja a közös 

tanulás során. A kerettanterv ezt a tanulók érzelmi viszonyulását is befolyásoló 

témaválasztással és problémafelvetéssel támogatja. Mindezek azonban csak akkor válnak 

élővé, ha a tananyag-feldolgozás folyamatában a tanulók számára adott pillanatban is releváns 

problémákat vetünk fel. Ez akkor érhető el, ha a helyi tanterv a helyi környezet adottságaira, az 

aktuális történésekre, a tanulók által valóban megtapasztalható problémákra épít. Ily módon a 

környezetismeret rávezet a természet szépségének és az épített, technikai környezet értékeinek 

szeretetére és tiszteletére.  

A tanulás során a tanító abban segítheti növendékeit, hogy a gyermeknek a közösen 

értelmezett jelenségekhez tartozó naiv magyarázatait megerősíti, pontosítja vagy – új modellek 

felépítésével – korrigálja. A tanórákon alkalmazott változatos módszerek, az ezekhez kötődő 

értékelési formák, különösen a folyamatközpontú, segítő értékelés és a tanulók önreflexiójának 

fejlesztése nemcsak a tantárgyi tartalom elsajátítását és a fejlesztési követelmények 

megvalósítását segítik, de hozzájárulnak a gyermekek egyéni tanulási stílusának 

kialakulásához, önismeretük fejlődéséhez is. A fejlesztő munka célja, hogy a gyermek 

megtalálja azt a számára legalkalmasabb módot, ahogyan a környezetével megismerkedhet, 

tudását bővítheti, megerősítést nyerve abban, hogy képes saját testének rejtélyeit feltárni és a 



 

környezetében érzékelt folyamatokat értelmezni: vagyis elindult azon az úton, hogy eligazodjon 

a világban. 

A környezetismeret sikeres tanulása nemcsak a természettudományos tárgyak szeretetét 

alapozhatja meg. A környezetét tudatosan figyelő (és azt érzékenyen alakító), az életet tisztelő, 

a saját szervezetének jelzéseire figyelő, egészségét óvó és a tudományos-technikai 

újdonságokra fogékony, ugyanakkor kritikus felnőtt magatartása is formálódik ebben az 

életszakaszban.  

 

1–2. évfolyam 

Az iskolába kerülő növendékek környezetükkel, a természettel kapcsolatos saját élményei, 

megfigyelései és ezekre talált magyarázatai egy-egy tanulócsoportban nagyon sokfélék. A 

környezetismeret tantárgy tanulása abban segít, hogy egy-egy ismeretelemen keresztül a 

csoport közös nyelvet, közös magyarázatokat találjon, párbeszédet kezdjen, mérsékelve a 

különböző családi, illetve szociokulturális háttérből adódó különbségeket. A közös dialógus 

élményén túl cél a közvetlen környezetben való biztonságos tájékozódás, valamint a saját 

szervezet tudatos megfigyelése, az érzékelt tapasztalatok megfogalmazása és annak 

megerősítése, hogy a környezet, az életmód és a testi jelzések kapcsolatban állnak egymással. 

Ebben az életszakaszban a kisgyermek már számos jelenséget érzékelt szűkebb-tágabb 

környezetében. A rendszeres megfigyelés, a módszeresség, a kérdések felvetésének (a miértek 

megfogalmazásának) és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét itt 

alakítjuk ki. Itt figyelünk fel az ok-okozati kapcsolatokra, a rendszer-részrendszer viszonyra, 

az állandóság és változás létére, a természetben megtalálható ritmusokra. Ezeknek aprólékos 

magyarázatára még nem vállalkozhat a tantárgy, de a probléma elhelyezése, a megfigyeléseken 

és tényeken alapuló megokolás itt válik a vizsgálódás részévé. 

A természeti jelenségek fürkészése, a környezet iránti pozitív attitűd megtartása vagy 

kialakítása, a természet és az élőlények szépségének (önmagáért való értékének) felfedezése 

ahhoz teremt kedvet, hogy a gyermek az ezekkel kapcsolatos tudását fejlessze. Az élő természet 

vizsgálata (egyes részletek puszta észrevétele is) számos olyan készséget igényel, melyeket 

csak közvetlen tapasztalásokon keresztül lehet fejleszteni, ezért a tanulói vizsgálódásra, a 

természettel való közvetlen kapcsolatra fordított idő bőven megtérül abban, hogy tanítványaink 

nemcsak felmondják, de értik is (sőt átérzik) a tanultakat. 

A technikai, épített és szociális környezet vizsgálata éppen ilyen fontos: a helyükre 

kerülő elemek a gyermek biztonságérzetének, bizalmának erősödését éppúgy szolgálják, mint 

tudásának gyarapodását. A foglalkozások, a környezeti elemek, a ház körüli teendők, vagy 

éppen a közlekedés vagy településszerkezet megismerése olyan tájékozottságot adnak a 

kisgyermeknek, amelyek – ha közvetlenül nem is mindig vagy nem azonnal hasznosítja 

életében – világképének stabilitását szolgálják. 

Az iskolába lépés a kisgyermek életében számos változással jár. Különösen az első 

hónapokban jelent nehézséget az új környezet, az új feladatok teljesítése és az iskolai 

elvárásoknak való megfelelés. A környezetismeret – a többi tantárgyhoz szorosan kapcsolódva 

– segíthet, hogy a gyermek a környezetében tapasztalt változásokat elhelyezze, új környezetét 

elfogadja, és abban biztonságot leljen. Az iskolával és környezetével kapcsolatban a gyermek 

által hozott, illetve a helyi közösségekben élő narratívák beépítése a helyi tantervbe emiatt is 

kívánatos. 

A környezet jelenségeire való rácsodálkozás adja a közös munka alapját. A saját 

tapasztalatokkal és magyarázatokkal való szembesülés, ezek más tapasztalatokkal és 

indokokkal való szembesítése teremti meg a gyermekben az igényt az ok-okozati összefüggések 

megtalálására, az érvelésre, indoklásra, a tények felismerésére. 



 

A tanulás folyamatában való aktív részvétel fejleszti a kezdeményezőkészséget és a 

felelősségtudatot, a tartalmak pedig szerepet játszanak az azonosságtudat és a hagyományokhoz 

való kötődés erősítésében, az állampolgári felelősségérzet előkészítésében és az önismeret 

kibontakoztatásában is. Az ember szervezetével kapcsolatos ismeretek formálják az egészséges 

életmóddal kapcsolatos szemléletet és a megvalósítás gyakorlatát, hozzájárulnak az önismeret 

fejlődéséhez, formálják a tanulónak a családhoz és a tágabb közösséghez való viszonyát. 

A tematikai egységek általában 8 órára tervezettek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

nyolc héten keresztül egy témával kell foglalkozni. A tanulásszervezés során kifejezetten 

ajánlott az egyes témakörök integrált feldolgozása, illetve az egyes témáknak az első, illetve a 

második évfolyam közötti szétosztása. 

 

 

 

 A tankönyv választás szempontjai: 

A megfelelő tankönyv tartalmazza a tananyag elsajátíttatásához szükséges feladatokat, 

ismereteket. A korosztálynak megfelelő formában íródott. Megjeleníti a tananyagban szereplő 

fogalmakat, folyamatokat, összefüggéseket. Ötletet ad az alkalmazható tevékenységekhez. 

Helyet biztosít a pedagógusok számára egyéni elképzeléseik (módszerek, eljárások, 

szemléltetés, kiegészítő irodalom) megvalósításához. 

 

Első osztály 

A komplex művészeti osztály 1 óra/hét 32+4 óra/ év 

C német nemzetiségi osztály 1 óra/hét 32+4 óra/ év 

 

TÉMAKÖRÖK A C 

Az iskola 5 5 

Az iskolás gyerek 6 6 

Tájékozódás az iskolában és környékén 4 4 

Mi van a teremben? 4 4 

Anyagok körülöttünk 4 4 

Hóban, szélben, napsütésben 4 4 

Mi kerül az asztalra? 3 3 

Élőlények közösségei 6 6 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása (megfigyelés, 

leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés) 

A térbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések felismerése és 

értelmezése, a jelekből álló információhoz kapcsolódó kommunikáció 

fejlesztése. 



 

Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása, 

gyakoroltatása.  

 

    

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Ismeretek: 

A környezetünkben előforduló 

anyagok érzékelhető 

tulajdonságai. 

A házi kedvencek gondozása. 

Életfeltételek. 

Az időjárást jelző piktogramok. 

Az iskolában található jelek, 

jelzések, piktogramok.  

Helyes viselkedés és megfelelő öltözködés az iskolában 

(tanórán, különböző szabadidős foglalkozásokon, 

szünetben). 

Az iskolában dolgozók foglalkozásának 

összehasonlítása. Megszólításuk, köszönés, udvariassági 

formulák használata. 

Az osztályterem, ahol szeretek lenni: az osztályteremben 

található tárgyak, bútorok megnevezése, jellemző 

tulajdonságaik összegyűjtése, csoportosításuk 

különböző szempontok szerint. 

A házi kedvencek, a házban és a ház körül élő állatok 

megnevezése, egy-egy (az ember számára) jellemző 

tulajdonságának megnevezése.  

Az időjárás megfigyelése, az időjárásnak megfelelő 

öltözködés megtervezése. 

Tájékozódás az iskola épületében. 

Az iskola épületében és a környéken található jelek, 

jelzések értelmezése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskolás gyerek 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állandóság és változás szempontjából a napi és éves ritmus 

felismerése, mintázatok keresése. A megfigyelés, a mérés és a 

tapasztalatok rögzítése. Az ember megismerése és egészsége 

szempontjából a saját test megismerése. 

 Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 



 

Mi a különbség az iskolás és az 

óvodás gyerek napirendje 

között? 

Mivel telnek a hétköznapok, a 

hétvégék és az ünnepek? 

Mit, mikor, hogyan és mennyit 

együnk? 

Mi a különbség a felnőttek és a 

gyerekek között? 

 

Ismeretek: 

A napszakok, évszakok 

váltakozása. A napok és a 

hónapok. Napirend és 

napszakok. 

Az emberi test külső képe. Az 

ember főbb testrészei. 

Legfontosabb érzékszerveink és 

szerepük a környezet 

megismerésében. Védelmük 

fontossága és módjai. 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

idő, ritmus, érzékszerv, testrész 

Napi- és hetirend tervezése, a megvalósítás értékelése. 

Helyes testtartás. A megvilágítás szerepének felismerése 

tanulás közben. 

A helyes táplálkozási és a higiénés szokások 

tudatosítása, alkalmazása a napi gyakorlatban. 

Osztálytárs, fiatalabb és idősebb testvér, szülő, illetve 

más felnőtt testméreteinek mérése, az adatok 

összehasonlítása, relációk megfogalmazása.  

Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az ember 

életében, a test működésében. Példák gyűjtése. A 

mozgás hatásának megfigyelése a pulzusra és a 

légzésszámra. 

Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes 

szokások megismerése és gyakorlása, alkalmazása. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás az iskolában és környékén 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környék nevezetes épületei 

 Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Iskolánk, annak neve, címe 

Szent László templom 

Jókai szobor 

Jókai emlékszoba 

Erkel ház 

Az iskola környékének bejárása 

Parkok játszóterek, nevezetes épületek, emlékművek, 

szobrok 

A lakóhely és az iskola címének megtanulása 

A lakóhely néhány jellegzetességének megjelenítése 

rajzban és egyéb technikával 

Alaprajz készítése az osztályteremről, vázlat az 

iskoláról, útvonalrajzok készítése 

 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi van a teremben? 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Az osztályterem bútorzata és tárgyainak megnevezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés kapcsolata, 

illetve az állandóság és változás szempontjából kapcsolat keresése az 

anyagi tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. A felelős, 

körültekintő munkavégzés és viselkedés erősítése. Kapcsolat keresése 

az égés feltételei és a tűzoltás szabályai között. 

 Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

 

Ismeretek: 

Tárgyak (anyagok) 

tulajdonságai (átlátszóság, 

keménység, rugalmasság, 

érdesség-simaság, forma, szín). 

Mesterséges és természetes 

anyagok a környezetünkben 

található tárgyakban. 

  

A tanteremben található tárgyak csoportosítása 

különböző szempontok szerint (érzékszervekkel 

vizsgálható tulajdonságok, anyag, méret, felhasználás). 

Természetes és mesterséges anyagok megkülönböztetése 

a környezet tárgyaiban. 

Kapcsolat keresése az anyag tulajdonságai és 

felhasználása között egyszerű példák alapján. 

 

  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyagok körülöttünk 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Anyagok megismert tulajdonságai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az állandóság és változás szempontjából a halmazállapot-

változások értelmezése, a tömeg- és űrmértékek használata. A 

felépítés és működés kapcsolatában a víz mint oldószer 

alkalmazása. Ok-okozati kapcsolatok feltárása napi 

gyakorlataink és az anyagi átalakulások jellemzői között. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek: 

Halmazállapotok: a 

légnemű anyagok (gázok) 

kitöltik a rendelkezésre 

álló teret; a folyadékok 

térfogata változatlan, de 

felveszik az edény alakját; 

a szilárd anyagok 

megtartják formájukat. 

Az önthetőség nem jelenti 

önmagában azt, hogy egy 

anyag folyékony 

halmazállapotú. 

Különböző köznapi anyagok 

összehasonlítása halmazállapotuk 

szerint. 

Köznapi folyadékok és szilárd 

anyagok tulajdonságainak vizsgálata 

tapintással, vizuálisan, szaglással, 

kézzel történő erőkifejtéssel stb..  

A tapasztalatok megfogalmazása 

szóban. 

A környezetünkben előforduló 

kristályos anyagok csoportosítása 

(pl. kvarc – az üveget karcolja, kalcit 

– az üveget nem karcolja és 

körömmel sem karcolható, gipsz – 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

a víz mint versek, mesék 

témája; hasonlatok, 

metaforák, 

szólásmondások a 

gőzzel, a vízzel és a 

jéggel kapcsolatban. 

 

Vizuális kultúra:  

a víz megjelenése 

különböző 

műalkotásokban. 



 

Környezetünk 

legkeményebb anyagai a 

kristályok: ilyenek a 

drágakövek, a gyémánt. 

Térfogat- és tömegmérés, 

mértékegységek (deciliter, 

liter, dekagramm, 

kilogramm). 

A víz halmazállapot-

változásai (olvadás, 

fagyás, párolgás, 

lecsapódás), ezek 

kapcsolata a hőmérséklet 

változásával. 

Oldat. Vízben való 

oldhatóság. 

A melegítés és hűtés a 

mindennapokban. 

körömmel karcolható). Példák 

keresése kristályokra (ásványok). 

Annak magyarázata, miért praktikus 

a folyadékok térfogatát és a szilárd 

anyagok tömegét megadni. Tömeg- 

és űrmértékek leolvasása 

(élelmiszeripari termékekről, illetve 

mérőeszközökről), kapcsolat 

keresése a deciliter és liter, illetve a 

gramm/dekagramm, valamint a 

dekagramm/kilogramm között. 

Kapcsolat keresése a víz 

halmazállapot-változásai és köznapi 

alkalmazásai között (pl. hűtés 

jégkockával, melegítés gőzzel).  

Tömeg- és térfogatmérés víz 

fagyasztása és olvadása során. 

Példák keresése a víz halmazállapot-

változásaira a háztartásban és a 

természetben.  

Különböző anyagok viselkedésének 

megfigyelése vízben. Oldatok 

készítése. Az anyagok csoportosítása 

vízben való oldhatóság szerint. A 

meleg és hideg vízben való oldódás 

összehasonlítása. 

Folyadékok és a levegő 

hőmérsékletének mérése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot, halmazállapot-változás, térfogatmérés, tömegmérés, 

oldódás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hóban, szélben, napsütésben 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 
 Az időjárás-előrejelzésben alkalmazott néhány gyakori piktogram 

jelentése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A felépítés és működés szempontjából az időjárás jellemzői és az 

évszakok kapcsolatának felismertetése. Az ember megismerése és 

egészsége szempontjából az évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási 

szokások, az egészségvédelem jelentőségének megértetése. A 

környezet és fenntarthatóság szempontjából kapcsolat felismertetése a 

növények állapota és az állati viselkedés, valamint a környezeti 

változások között. 

Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az ember és más 

élőlények állapotát is. 



 

 Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

 

Ismeretek: 

Évszakok és jellemző 

időjárásuk. Az időjárás tényezői. 

A csapadék formái (eső, köd, 

hó). Az évszaknak megfelelő 

helyes öltözködés.  

Az egészséges táplálkozás 

jellemzői a különböző 

évszakokban. A 

folyadékfogyasztás szerepe. 

 

Kulcsfogalmak: 

időjárás, évszakos változás, 

egészségvédelem 

 

Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatásának 

megfigyelése, konkrét példák gyűjtése. A víz 

halmazállapotai és a csapadékformák összekapcsolása. 

Napi és éves ritmus megfigyelése a növény- és 

állatvilágban, a tapasztalatok rögzítése rajzzal vagy 

írásban. 

Évszakokhoz kötődő étrendek összeállítása. A nyári 

megnövekedett folyadékigény magyarázata. A réteges 

öltözködés szerepének megértése. 

Öltözködési tanácsok adása időjárás-előrejelzés 

értelmezése alapján. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi kerül az asztalra? 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Napszakok, táplálkozás. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az 

egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, minőségi és 

mennyiségi szempontok figyelembe vételével. Az élelmiszer-higiénia 

jelentőségének felismerése. Törekvés kialakítása az egészség 

megőrzésére. Annak felismerése, hogy számos szokásnak biológiai 

alapja, magyarázata van. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

 

Ismeretek: 

Az éhség mint a szervezet 

jelzése: energiára, tápanyagra 

van szükségünk. 

Az étkezések típusai, a helyes 

táplálkozás, a terített asztal, az 

evőeszközök használata, a 

folyadékbevitel, a kézmosás és 

az ülve étkezés, az alapos rágás 

és az étkezés utáni fogmosás 

szerepe. 

Az emésztéshez nyugalomra van 

szüksége a szervezetnek. A víz a 

A rendszeres, nyugodt táplálkozás szerepének 

felismerése. Élelmiszerfajták csoportosítása (energia-, 

tápanyagtartalom). 

Példákon keresztül a helyes és helytelen étrend, az 

egészséges és egészségtelen ételek, italok felismerése, 

csoportosítása  

Az étkezéssel kapcsolatos szokások gyűjtése, elemzése. 

Az étkezéssel kapcsolatos szokások (például nyugodt 

környezet, folyadékfogyasztás, levesek) biológiai 

hátterének felismerése. 

A helyes étkezési szokások megismerése, betartása, 

gyakorlása. 

A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly 

elérése/megtartása közötti kapcsolat felismerése. 
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legegészségesebb italunk, mely 

a szervezet számára 

nélkülözhetetlen. 

A konyhai higiénés szabályok, 

az ételmérgezés okai és 

következményei. 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

egészségtudatos magatartás, 

élelmiszer-higiéné, táplálkozási 

piramis, étkezési szabály 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Élőlények közösségei Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Növény, állat. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából az 

életközösségek kapcsolatainak megismerése. Annak felismerése, 

hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek. A mesterséges és 

természetes életközösségek összehasonlítása. A természetvédelem 

jelentőségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények  

 

Ismeretek: 

Életközösség: mesterséges és 

természetes életközösség.  

Életfeltételek, egyes állat- és 

növényfajok igényei. Élőhely. 

Veszélyeztetett fajok. 

Táplálkozási kölcsönhatások: 

ragadozás, növényevés. 

Összefüggés az élőlények 

energiaszükséglete és 

életmódja között. 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

életfeltétel, környezeti igény, 

természetvédelem, 

életközösség, táplálkozási 

kapcsolat 

Egy, az iskola környezetében 

található jellegzetes életközösség 

megfigyelése, jellemzése.  

Természetes életközösség 

megfigyelése, állapotának 

leírása, a változások követése, 

bemutatása és megbeszélése. 

Mesterséges és természetes 

életközösség összehasonlítása 

(sokféleség, változatosság – 

mintázatok – alapján). Az 

életközösségek összetettségének 

felismerése. 

Annak magyarázata, miért 

bonyolult feladat az állatok 

megfelelő állatkerti tartása. Az 

élővilág sokféleségének 

tisztelete. 

Az életközösség növényei és 

állatai közötti jellegzetes 

kapcsolatok felismerése. Állatok 

csoportosítása (ragadozó, 

növényevő, mindenevő). 
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Egyed, csoport és életközösség 

megkülönböztetése konkrét 

esetekben. 

A természetvédelem 

jelentőségének felismerése, az 

állat- és növénykertek 

munkájának értékelése. 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzés: 

A tanév végére elsajátítandó ismeretek: 

 

 – Ismerni a közvetlen környezetünkben élő növények (dísznövények és állatok (társállatok) 

sokféleségét. 

 – Ismerni az ember főbb testrészeinek a nevét, az érzékeléssel és a ritmusos működésekkel 

kapcsolatos alapvető ismereteket. 

 – Alapjaiban ismerni az egészséges életmód szokásait. Például tisztálkodás, változatos étrend 

stb.  

 – Ismerni a napszakok és évszakok változását, a szélsőséges időjárás veszélyeit. 

 – Ismerni az évszakokhoz kapcsolódó fontosabb ünnepeket, néphagyományokat. 

 – Ismerni a biztonságot szolgáló szervezetek (mentők, rendőrség, tűzoltók) munkáját, és a se-

gítségkérés módját. 

 – Ismerni a lakóhely jellegzetességeit, megismertetni a hagyományait. 

–Tájékozódás a közvetlen környezetben. 

–Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása 

tulajdonságaik szerint. 

–Halmazállapotok felismerése, egyszerű megfigyelések végzése a természetben. 

 

Értékelés: 

 

A tanulók munkájának értékelése a szóbeli megnyilvánulások, a témazárók, a gyűjtőmunkák 

alapján történik. 

Fontos szerepe van a tanórákon történő folyamatos szóbeli értékelésnek. 

A tanulók szöveges értékelést kapnak negyed- , fél-, háromnegyedévkor, valamint évvégén. 

A témazárók értékelése a HPP-ban meghatározott százalékok alapján történik. 

 

Második osztály 

1 óra/hét 32+4 óra/ év 

 

Témakörök 2. évfolyam 
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Az iskola 3 

Tájékozódás az iskolában és környékén 8 

Mi van a teremben?  4 

Az anyagok körülöttünk 8 

Lakóhely ismeret 4 

Hóban, szélben, napsütésben 4 

Mi kerül az asztalra? 5 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása (megfigyelés, 

leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés). 

A térbeli tájékozódás fejlesztése.  

A természeti és az épített környezet megfigyelése, megkülönböztetése 

az iskolai környezetben.  

 Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

 

Ismeretek: 

A környezetünkben előforduló 

anyagok érzékelhető 

tulajdonságai. 

A szobanövények gondozása. 

Életfeltételek. 

 

Az iskolában található jelek, 

jelzések, piktogramok.  

Élőlények és élettelen dolgok összehasonlítása, 

különbségek megfogalmazása. 

Egyszerű növényápolási munkák elvégzése (ültetés, 

öntözés, talajlazítás) és a hozzájuk tartozó néhány eszköz 

nevének megismerése, az eszközök használata. 

Az iskola épületében és a környéken található jelek, 

jelzések értelmezése. Mérés, becslés, vázlatos alaprajz 

készítése. Tájékozódás vázlatrajz alapján. Természetes 

mértékek (lépés, arasz stb.) használata. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tájékozódás az iskolában és környékén 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Természetes hosszmértékek és léptékek. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős felhasználói 

magatartás megalapozása, erősítése. Az anyag, energia, információ 

szempontjából az energiatakarékos üzemeltetés jelentőségének 

felismertetése. Megbecsülés kialakítása az iskolai személyzet munkája 

iránt. Léptékek felismerése, becslés és mérés alkalmazása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan jutunk el az iskolába? 

Mitől működik az épület? 

 

Ismeretek: 

Hosszmértékek. A fő világtájak 

megnevezése, elhelyezése. A 

földfelszín formakincsének 

elemei (hegy, völgy, domb, 

síkság, folyó, patak).  

A helyi közlekedés.  

Alaprajz, vázlatrajz. 

Fűtőberendezések, világítás, 

szellőztetés, étkező-, raktár- és 

kiszolgálóhelyiségek szerepe az 

iskolában. 

A fűtés lehetséges módjai. 

Energiaforrások a háztartásban. 

A készülékek energiatakarékos 

üzemeltetésének módjai. 

A közlekedés és az 

energiatakarékosság. 

Az épületek karbantartásával, 

állagmegőrzésével kapcsolatos 

legfontosabb munkák az 

iskolában és otthon.  

Alaprajz készítése az osztályteremről, vázlat az 

iskoláról. Útvonalrajzok készítése a lakhely és az iskola 

között. Egy-egy konkrét példa összehasonlítása. Becslés 

és mérés alkalmazása. Az iskola elhelyezése a 

településen belül és annak térképén. A környék 

földfelszíni formakincseinek megnevezése.  

Az energiatakarékosság lehetséges megvalósítási 

módjainak keresése az iskolán belül. 

Alaprajz készítése a lakásról, szobáról. Az iskola és a 

háztartás összehasonlítása (léptékkülönbség 

felismerése). 

Előnyök és hátrányok mérlegelése annak mentén, 

érdemes-e az iskolába gépkocsival jönni. 

Az állagmegőrzés, takarítás, karbantartás és a felelős 

használat jelentőségének felismerése. Kapcsolat 

felismerése a használat intenzitása, a kopás, állagromlás 

és a karbantartási feladatok szükségessége, gyakorisága 

között.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi van a teremben? Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Az osztályterem bútorzata és tárgyainak megnevezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A felelős, körültekintő munkavégzés és viselkedés erősítése. 

Kapcsolat keresése az égés feltételei és a tűzoltás szabályai között. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

 

Ismeretek: 

Az égés folyamata (égési 

feltételek, égéstermékek, éghető 

és éghetetlen anyagok). Éghető 

anyagok a környezetünkben. 

A gyufa használata. Irinyi János 

mint a gyufa feltalálója. 

Tűzvédelem, a tűzoltás 

alapelvei, eszközei.  

Mely tárgyak jelentenek 

veszélyt tűz esetén? Hogyan 

lehet megelőzni a tűzeseteket? 

Mit lehet tenni tűz esetén? 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak: 

tűzvédelem, tűzoltás, égés, 

anyagi tulajdonságok 

A környezetben lévő tárgyak csoportosítása aszerint, 

hogy tűzveszélyes (gyúlékony), éghető vagy éghetetlen-

e. Égés vizsgálatán keresztül az égés feltételeinek 

megállapítása. Kapcsolat keresése az égés feltételei és a 

tűzoltás módja között. Felkészülés vészhelyzetre. A 

fegyelmezett cselekvés fontosságának felismerése. A 

körültekintő munkavégzés fontosságának felismerése. A 

tűzoltók munkájának értékelése.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyagok körülöttünk Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Anyagok megismert tulajdonságai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állandóság és változás szempontjából a halmazállapot-változások 

értelmezése, a tömeg- és űrmértékek használata. A felépítés és 

működés kapcsolatában a víz mint oldószer alkalmazása. Ok-okozati 

kapcsolatok feltárása napi gyakorlataink és az anyagi átalakulások 

jellemzői között. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Önthető-e a szén, a mák, a liszt? 

Csak a folyadékok önthetők? 

Különböző köznapi anyagok 

összehasonlítása 

halmazállapotuk szerint. 

Köznapi folyadékok és szilárd 

anyagok tulajdonságainak 

Magyar nyelv és 

irodalom: a víz mint 

versek, mesék témája; 

hasonlatok, 

metaforák, 
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Miért mérik kilóra a krumplit, 

dekára a mákot, literre a tejet? 

Miért tesznek a friss zúzódásra 

jeget? Miért esik jól nyáron a 

fagyi? Megrepesztheti-e a víz a 

sziklát? 

 

Ismeretek: 

Halmazállapotok: a légnemű 

anyagok (gázok) kitöltik a 

rendelkezésre álló teret; a 

folyadékok térfogata 

változatlan, de felveszik az 

edény alakját; a szilárd anyagok 

megtartják formájukat. 

Az önthetőség nem jelenti 

önmagában azt, hogy egy anyag 

folyékony halmazállapotú. 

Környezetünk legkeményebb 

anyagai a kristályok: ilyenek a 

drágakövek, a gyémánt. 

Térfogat- és tömegmérés, 

mértékegységek (deciliter, liter, 

dekagramm, kilogramm). 

A víz halmazállapot-változásai 

(olvadás, fagyás, párolgás, 

lecsapódás), ezek kapcsolata a 

hőmérséklet változásával. 

Oldat. Vízben való oldhatóság. 

A melegítés és hűtés a 

mindennapokban. 

vizsgálata tapintással, 

vizuálisan, szaglással, kézzel 

történő erőkifejtéssel stb.). A 

tapasztalatok megfogalmazása 

szóban. 

A környezetünkben előforduló 

kristályos anyagok 

csoportosítása (például: kvarc – 

az üveget karcolja, kalcit – az 

üveget nem karcolja és 

körömmel sem karcolható, gipsz 

– körömmel karcolható). Példák 

keresése kristályokra 

(ásványok). 

Annak magyarázata, miért 

praktikusabb a folyadékok 

térfogatát és a szilárd anyagok 

tömegét megadni. Tömeg- és 

űrmértékek leolvasása 

(élelmiszeripari termékekről, 

illetve mérőeszközökről), 

kapcsolat keresése a deciliter és 

liter, illetve a 

gramm/dekagramm, valamint a 

dekagramm/kilogramm között. 

Kapcsolat keresése a víz 

halmazállapot-változásai és 

köznapi alkalmazásai között 

(például hűtés jégkockával, 

melegítés gőzzel).  

Tömeg- és térfogatmérés víz 

fagyasztása és olvadása során. 

Példák keresése a víz 

halmazállapot-változásaira a 

háztartásban és a természetben.  

Különböző anyagok 

viselkedésének megfigyelése 

vízben. Oldatok készítése. Az 

anyagok csoportosítása vízben 

való oldhatóság szerint. A meleg 

és hideg vízben való oldódás 

összehasonlítása. 

Folyadékok és a levegő 

hőmérsékletének mérése. 

szólásmondások a 

gőzzel, a vízzel és a 

jéggel kapcsolatban. 

 

Vizuális kultúra: a 

víz megjelenése 

különböző 

műalkotásokban. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hóban, szélben, napsütésben 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Melegítés, hűtés, párolgás. Az időjárás-előrejelzésben alkalmazott 

néhány gyakori piktogram jelentése. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az évszakokhoz 

kötődő helyes táplálkozási szokások, az egészségvédelem 

jelentőségének megértetése. A környezet és fenntarthatóság 

szempontjából kapcsolat felismertetése a növények állapota és az 

állati viselkedés, valamint a környezeti változások között. 

Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az ember és más 

élőlények állapotát is. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Ismeretek: 

A Celsius-skála, hőmérséklet. 

Példák a növények 

fényviszonyokhoz, az állatok 

változó hőmérsékleti 

viszonyokhoz történő 

alkalmazkodására. 

Az élőlények 

energiaszükséglete és életmódja 

közötti kapcsolat. 

Időjárási napló készítése. 

Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatásának 

megfigyelése, konkrét példák gyűjtése. Napi és éves 

ritmus megfigyelése a növény- és állatvilágban, a 

tapasztalatok rögzítése rajzzal vagy írásban. 

Évszakokhoz kötődő étrendek összeállítása. A nyári 

megnövekedett folyadékigény magyarázata.  

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Lakóhely 

ismeret 
Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás A környék nevezetes épületei 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környék jellemző felszíni formái, jellegzetes közlekedési eszközei 

 Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Széchenyi-hegy 

János-hegy 

Fogaskerekű vasút útvonala, 

állomásai 

Tanulmányi séta 

A természeti formák megfigyelése, megnevezése 

Utazás a fogaskerekű teljes vonalán 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi kerül az asztalra? 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Napszakok, táplálkozás. Az ember megismerése és egészsége 

szempontjából az egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, 

minőségi és mennyiségi szempontok figyelembe vételéve 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismerése. Törekvés 

kialakítása az egészség megőrzésére. Annak felismerése, hogy 

számos szokásnak biológiai alapja, magyarázata van. 
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Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Ismeretek: 

A leggyakoribb élelmiszerek 

energiatartalma (alacsony, 

magas), a tápanyagok fajtái 

(fehérje, zsír, szénhidrát). 

Táplálékpiramis. 

Az ideális testsúly jelentősége: 

elhízás, alultápláltság veszélyei, 

példa hiánybetegségre: a 

skorbut. 

Szent-Györgyi Albert úttörő 

szerepe a C-vitamin 

előállításában.  

Alapvető konyhai műveletek: 

aprítás, melegítés, hűtés, 

fagyasztás, szárítás, forralás. A 

konyhai higiénés szabályok. 

A maradék étellel kapcsolatos 

higiénés szabályok. 

Az ételmérgezés okai és 

következményei. 

Élelmiszerfajták csoportosítása energiatartalmuk (magas, 

alacsony), illetve tápanyagtartalmuk alapján.  

A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly 

elérése/megtartása közötti kapcsolat felismerése.  

Az étkezéssel kapcsolatos szokások (például nyugodt 

környezet, folyadékfogyasztás, levesek) biológiai 

hátterének felismerése. 

A gyorsétkezés előnyeinek és hátrányainak 

összegyűjtése, mérlegelése. 

Egy hagyományos helyi étel elkészítésén keresztül a 

főzési folyamat lépéseinek értelmezése. 

Az ételek tárolásával kapcsolatos alapvető szabályok 

megismerése és betartása.  

Ételek csoportosítása aszerint, hogy mennyire 

romlandóak. 

Javaslat készítése: mit vigyünk magunkkal hosszabb 

utazásra, rövidebb kirándulásra télen, nyáron stb. 

Az ételmérgezés tüneteinek felismerése, a veszélyeinek 

megértése. 

 

 

Ellenőrzés: 

A tanév végére elsajátítandó ismeretek: 

 

 – Ismerni a háziállatok és a kerti növények sokféleségét és jelentőségét az emberek életében. 

 – Ismerni a haszonállatokról és a termesztett növényekről való gondoskodás fontosságát. 

 – Felismerni az azonos csoportba tartozó élőlények testfelépítésének hasonlóságait és 

különbözőségeit. 

 – Feltárni az élőlények testfelépítésének és működésének egyszerűbb összefüggéseit. 

 – Meglátni és elemi szinten értelmezni a változások törvényszerűségeit és 

visszafordíthatatlanságát. 

 – Folytatni az egészséges életviteli szokások gyakorlását. 

 – Tudni a betegségek megelőzésének a fontosságát. 

 – Ismerni a lakóhely nevezetességeit, felszíni formákat, természetes vizeket. 

 – Ismerni az iskola környékének lakóépületeit, közlekedését. 

 – Ismerni a különböző anyagok érzékelhető és mérhető tulajdonságait. 

 – Ismerni a becslés és a mérés folyamatát. 



 

 

 

 

Értékelés: 

 

A tanulók munkájának értékelése a szóbeli megnyilvánulások, a témazárók, a gyűjtőmunkák 

alapján történik. 

Fontos szerepe van a tanórákon történő folyamatos szóbeli értékelésnek. 

A tanulók szöveges értékelést kapnak negyed-, fél-, háromnegyed évkor, valamint évvégén. 

A témazárók értékelése a HPP-ban meghatározott százalékok alapján történik. 

 

 



 

 

 

 

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola 

H-1125 Budapest, 

Diana út 4. 

Tel.: (+36-1) 395-8167 Fax: (+36-1) 275-4009  jokai@jokaiiskola.hu 

 

KÖRNYEZETISMERET  
TANTERV 

 

 3-4. ÉVFOLYAM 

 

2013 
Forrás: OFI 

Átdolgozta: Turjánné Tombor Orsolya 

Felülvizsgálat – módosítás 2015 november: „Felülvizsgáló Neve” 



 

 

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola    

 

 

3–4 évfolyam 

Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a 

megismerendő környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a 

szűkebb környezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel 

kapcsolatos múltbeli elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások 

vizsgálatára és értelmezésére is alkalom nyílik. 

A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a 

módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb 

megfogalmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a 

természethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb 

évfolyamokban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló 

munkavégzésre.  

Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre fontosabbá 

válik az ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal kapcsolatos 

kritikus állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek keresése és 

összevetése is fontos szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség 

megalapozásához elengedhetetlen. 

Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások feltárásán 

keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a 

környezettudatosság, illetve az ember és a természet harmonikus együttélési módjainak 

tisztelete, ilyen megoldások értékelése és keresése. 

Az egyes foglalkozások, szakmák megismerésén keresztül azok tisztelete, a munka 

értékének megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő magatartás (önkéntesség) 

fejlesztése jelenik meg kiemelt nevelési célként. 

A visszatérő témák lehetőséget adnak az ismeretek elmélyítésére, miközben a tanulók 

megtapasztalhatják, hogy a már elsajátított ismeretek, készségek, a már megszerzett tudás 

(legyen az még egyelőre bármilyen töredékes vagy esetleges is) hasznosíthatók az újabb 

ismeretek megszerzésekor. A közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható 

jelenségekből kiinduló, a problémák megértését célzó tanulás a természettudományos 

gondolkodás fejlődése mellett segíti az egyéni tanulási stílus kialakítását is. 

A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása jelentős 

szerepet játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, a fenntarthatóság és a környezettudatos 

szemlélet fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak megismerésében 

és gyakorlásában. 

A lakóhely és az ország főbb nevezetességeinek megismerése és bemutatása, egy választott 

nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerésének kapcsán fejlődik az azonosságtudat, 

valamint a hazához és a lakóhelyhez való kötődés, a tudománytörténeti elemek pedig a 

tudomány és technika fejlődésének felismerését, az egyes találmányoknak az emberiség 

fejlődésében betöltött szerepének értékelését segítik elő.  
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 A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való összekapcsolása 

hozzájárul annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a természettel való kapcsolat 

újrafelfedezésében, megélésében és egyúttal életünket is strukturálják. 
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3. évfolyam 

 
A osztály: heti 1 óra 

C osztály: heti 1 óra 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Az a szép, akinek a szeme kék? 5 óra 

Egészség és betegség 7 óra 

Merre megy a hajó? 6 óra 

Mennyi időnk van? 7 óra 

Megtart, ha megtartod 7 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az éves óraszám 36 óra 

Tematikai egység: Az a szép, akinek a szeme kék? (5 óra) 

Előzetes tudás: 

– Testrészek, emberi tulajdonságok. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

– Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső és belső 

tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása.  

– Példákon keresztül az öröklődés szerepének a felismertetése.  

– A toleráns és segítőkész magatartás megalapozása, erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola    

 

 

Mitől látunk valakit szépnek? 

Csak a szupermodellek lehetnek 

szépek? 

Emberábrázolás a művészetben. 

Szépségideálok. 

 

 

 

 

 

Mi a magyarázata a családtagok 

közötti hasonlóságoknak? 

Külső és belső tulajdonságok.  

Szerzett és öröklött 

tulajdonságok. 

 

 

Melyek az ápoltság ismérvei? 

Az ápolt külső szebbé tesz: a 

testápolás módjai (tisztálkodás, 

haj, körmök, bőr, fogak ápolása).  

A divat és a testápolás 

kapcsolata. 

 

Miben szorulhatnak segítségre a 

mozgáskorlátozott emberek? 

Fogyatékkal élők, megváltozott 

munkaképesség. 

Példák, illusztrációk gyűjtése 

különböző korok, kultúrák 

szépségideáljaira. Annak 

felismerése, hogy nem minden 

szépségideál vagy divat hat 

előnyösen egészségünkre, egyes 

szokások pedig kifejezetten 

egészségkárosítóak (tűsarkú 

cipők, fűző stb.). 

 

Az emberek közötti testi 

különbségek és hasonlóságok 

megfigyelése. 

 Példák alapján az öröklött 

tulajdonság megértése, 

tulajdonságok csoportosítása. 

 

A helyes és rendszeres testápolási 

szokások megismerése, 

gyakorlása.  

Annak felismerése, hogy a divat 

nem mindig az egészséges 

testápolási szokásokat közvetíti, 

gyakran felesleges vagy káros 

szokásokat is erőltethet. 

Személyes tapasztat szerzése az 

érzékszervi és a mozgásszervi 

fogyatékkal élők életéről. 

Fogyatékkal élők elfogadása, 

segítése. 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a 

művészetben; portré és 

karikatúra. 

 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a jellemzés; 

hasonlatok, metaforák 

a szépséggel 

kapcsolatban. 

 

Ének-zene: gunyoros 

népdalok, amelyek 

egy-egy testi 

tulajdonságot 

karikíroznak. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a testápolás 

módjai, egészséges 

életmód. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés. 

Tematikai egység: Egészség és betegség (7 óra) 

Előzetes tudás: 

– Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

– Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés kapcsolata 

szempontjából a betegségtünetek felismerésének képessége és a kezdeményezőkészség 

fejlesztése, az egészségtudatos életmód kialakítása és gyakorlása.  
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– A felelősségtudat erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért betegszünk meg? Hogyan 

kerülhetjük el a betegségeket?  

Az egészséges életmód 

(táplálkozás, aktív és passzív 

pihenés, öltözködés, személyes 

higiéné, rendszeres testmozgás, 

lelki egészség). 

 

Milyen jelei lehetnek annak, 

hogy betegek vagyunk?  

A betegség (nátha, influenza, 

bárányhimlő) tünetei. 

A testhőmérséklet, láz mérése. 

A betegség okai: fertőzés, 

örökletes betegség, életmód. 

 

Mitől függ a gyógyulás? 

A gyógyítás. A körzeti orvos és a 

kórház feladatai. A gyógyszertár.  

 

 

Miért van szükség 

védőoltásokra? 

A védőoltások szerepe. 

 

Mi a teendő baleset esetén? 

Baleset: megelőzés, segélykérés, 

a mentők értesítése. A mentők 

munkája. 

Az egészségünket károsító és 

védő szokások csoportosítása. 

Példák gyűjtése az aktív és 

passzív pihenésre, az időjáráshoz 

alkalmazkodó öltözködésre, az 

egészséges és a kevésbé 

egészséges élelmiszerekre. 

 

A betegségtünetek 

felismerésének gyakorlása 

esettanulmányokon keresztül. 

A fertőzés megelőzési módjainak 

gyakorlása. 

A lázmérők használata. 

 

 

A gyógyítók munkájának 

elismerése, tisztelete. Az egyes 

egészségügyi intézmények 

használatának megismerése. 

 

A megelőzés szerepének 

felismerése.  

 

A mentők munkájának 

értékelése, tisztelete. Teendők, 

segítségkérés módjainak 

megismerése baleset esetén. 

 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testmozgás 

szerepe, stresszoldás. 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a betegség 

tünetei, teendők 

betegség esetén. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: hasonlatok, 

szólásmondások, 

közmondások, mesék 

(az egészséggel és 

betegséggel 

kapcsolatban).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték. 

Tematikai egység: Merre megy a hajó? (6 óra) 

Előzetes tudás:  
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– Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

– Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesesség szerepének felismerése és 

kölcsönhatásként való értelmezése; hang- és fényjelenségek tanulmányozása. 

– Az állandóság és változás megfigyelése saját vizsgálatok értelmezésén keresztül.  

– A tudomány, technika, kultúra szempontjából az egyes jelenségek gyakorlati 

alkalmazásának megismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan talál vissza tavasszal a 

fecske az ősszel elhagyott 

fészkére? 

Tájékozódás csillagképek 

alapján. 

A Göncölszekér legendája. 

 

 

 

Hogyan tájékozódtak a hajósok 

régen és most?  

Tájékozódás iránytűvel: a Föld 

mágneses tere, a mágneses 

vonzás, taszítás. 

 

 

 

 

Van-e hang a Holdon? 

Miért színes a szivárvány? 

Példák hang- és 

fényjelenségekre. 

Keverékek és oldatok. 

 

 

 

 

 

 

 

Példák keresése az állatok 

tájékozódására. A Göncölszekér 

csillagkép felismerése. Rajz 

készítése szabadon választott 

csillagképről, a csillagkép 

nevével kapcsolatos 

gyűjtőmunka végzése. 

 

Vizsgálatok a mágnességgel 

kapcsolatban (vonzás, taszítás, a 

kölcsönösség felismerése). Az 

iránytű működésének 

értelmezése. Annak megértése, 

miért jelentett az iránytű 

feltalálása hatalmas segítséget a 

hajósoknak. 

 

Konkrét jelenségek (rezgő húrok, 

megütött vizespohár, rezgő 

vonalzó stb.) vizsgálatán 

keresztül annak megtapasztalása, 

hogy a hangot a levegő rezgésén 

keresztül érzékeljük. Fénytörés 

és -szóródás vizsgálatán keresztül 

annak felismerése, hogy a fehér 

fény különböző színek keveréke. 

Példák gyűjtése környezetünkből 

keverékekre és oldatokra.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a hajózás 

mint téma, a 

csillagképekhez 

kötődő mítoszok, 

mondák, legendák. 

 

 

Matematika: 

Tájékozódás a külső 

világ tárgyai szerint; a 

tájékozódást segítő 

viszonyok 

megismerése.  

Számok, nagy számok, 

mértékegységek. 

 

Ének-zene: a 

hangszerek hangja, 

hangmagasság; a 

hajózáshoz kötődő 

dalok. 
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Miért fagy be nehezen a tenger? 

Miért úszik a jégtömb a vízen? 

Megfordítható (fagyás-olvadás, 

oldódás-kristályosítás) és nem 

megfordítható folyamatok (égés). 

 

Miért lehet szomjan halni a 

tengeren? 

Sós víz, édesvíz.  

Az édesvízkészlet mennyisége a 

Földön a sós vízhez képest. 

Körfolyamat: a víz körforgalma a 

természetben. 

A sós víz fagyásának vizsgálatán 

keresztül annak meglátása, miért 

fagy be nehezebben a tenger, 

mint az édesvíz.  

 

 

A vízkörforgalom egyes lépésein 

keresztül a már ismert fizikai 

változások (párolgás, lecsapódás) 

bemutatása, az ellentétes irányú 

folyamatok felismerése. A 

víztakarékosság, az édesvíz-

készlet védelme fontosságának 

felismerése. 

Vizuális kultúra: 

képek vízről, 

tengerről, hajókról 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tájékozódás, kölcsönhatás, vízkörforgalom. 

Tematikai egység: Mennyi időnk van? (7 óra) 

Előzetes tudás 

– Idő, napszakok, évszakok. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

– Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az állandóság és változás szemszögéből 

az idő fogalmának megértése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése, az időfogalom 

mélyítése.  

– A felépítés és működés, illetve a környezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a Nap 

és a Hold kapcsolatának felismertetése.  

– A tudomány és technika fejlődésének felismertetése példák alapján, a találmányok 

jelentőségének meglátása a távcső példáján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan mérték az időt régen, és 

hogyan mérhetjük most? 

Az idő mérése, az időmérés 

alkalmi és szabványegységei. 

 

 

 

Időmérő eszköz készítése, 

kalibrálása. Napóra 

megfigyelése. Időmérő eszközök 

csoportosítása (pontosság, 

használhatóság, esztétikum 

szerint). 
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Az idő kifejezése a mindennapi 

kommunikációban. 

Emberi életszakaszok. 

Születés és halál. 

 

 

 

 

 

Miért épp 24 órából áll egy nap?  

A Föld mozgásai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hányszor láthatod a teliholdat 

egy hónapban? 

Föld, Nap, Hold, holdfázisok 

képének megismerése.  

 

 

 

 

 

 

 

Miért van szükségünk távcsőre? 

A távcső, mint a távoli 

objektumok megfigyelésének 

eszköze. 

 

Az idő múlása jeleinek 

felismerése, szóbeli leírása az 

emberi egyedfejlődés egyes 

szakaszaiban. 

A születéssel, gyermekvárással, 

az elmúlással kapcsolatos 

gyermeki elképzelések 

megbeszélése. 

 

A Föld mozgásáról (forgás, Nap 

körüli keringés) elképzelés 

kialakítása modell alapján. 

Annak felismerése, hogy a 

Földön nem mindenütt egyszerre 

van nappal, illetve éjszaka. Az 

időzónák megsejtése. 

Kapcsolat keresése a naptár 

elemei és a Föld mozgásai 

között. 

 

Képek keresése, közös bemutató 

készítése: az égitestek 

szépségének meglátása. 

Az egyes holdfázisok rajzolása, 

elhelyezése a naptárban, a 

ciklikus ritmus felismerése. 

Annak megsejtése, hogy a 

különböző időszámítási 

módszerek miatt eltérések 

adódhatnak. 

 

A távcső működésének 

vizsgálata. Annak megértése 

konkrét példák alapján, miért 

jelentett a távcső felfedezése 

hatalmas mérföldkövet a 

tudomány fejlődésében. 

Magyar nyelv és 

irodalom: hasonlatok, 

metaforák, 

szólásmondások (az 

idővel kapcsolatban). 

 

 

 

Vizuális kultúra: az 

idő képi ábrázolása, az 

égitestek képi 

ábrázolása. 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus, metronóm. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: folyamat 

mozzanatainak időbeli 

elrendezése; időrend 

kezelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időmérés, égitest, naptár. 
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Tematikai egység: Megtart, ha megtartod (7 óra) 

Előzetes tudás: 

– Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

– A hagyományos életmód és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a környezet és 

fenntarthatósághoz kötődően.  

– A környezet- és természetvédelem szerepének felismertetése. 

– Az ember-természet kapcsolat, mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül.  

– A tapasztalati tudás értékelése.  

– A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles napjaink közötti kapcsolatok felismertetése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen kapcsolat van az 

ünnepek és az évszakok 

között? (Pl. farsang, húsvét, 

pünkösd, karácsony.) 

Jeles napok, ünnepek 

kapcsolata a természet 

változásaival. 

A lakóhely hagyományai. 

 

Mire jók a hagyományok? 

Lehet-e tanulni egy 

iskolázatlan embertől? 

A gazdálkodó ember 

természeti és épített 

környezetének 

kölcsönhatása az ártéri 

fokgazdálkodás példáján.  

Haszonállatok: mézelő méh, 

szürkemarha, mangalica, 

racka. Haszonnövények: 

alma, meggy, szőlő.  

Vadon élő állatok: kárász, 

csuka, nemes kócsag, fehér 

gólya. Gyógy- és 

fűszernövények: galagonya, 

szeder, menta. 

Kalendárium készítése, jeles napok 

és természeti történések, népdalok, 

népköltések és versek, szépirodalmi 

részletek megjelenítésével.  

 

 

Példák keresése arra, hogyan látták 

el az ártéri gazdálkodásból élők 

táplálékigényüket (növények, 

tenyésztett állatok, halászat, 

vadászat), hogyan készítették és 

tartósították ételeiket, milyen 

használati tárgyakat és milyen 

nyersanyagokból készítettek, 

hogyan ügyeltek arra, hogy a 

megújuló természet hosszú távon is 

biztosítsa igényeiket. 

 

 

 

 

 

Egy-két anyag feldolgozásának 

kipróbálása (pl. agyag, fűzfavessző, 

gyógynövényszárítás). 

 

Ének-zene: népdalok. 

 

Vizuális kultúra: 

népművészet. 

 

Erkölcstan: a természet 

tisztelete, a 

hagyományok 

jelentősége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: többjelentésű 

szavak (a fok szó 

jelentései). 

Matematika: rész-egész 

kapcsolat. 

 

 

 

 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a ház részei, 

építőanyagok, anyagok 
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Mely építőanyagokat 

használták régebben, és 

melyeket napjainkban? Mi a 

magyarázat a 

különbségekre? 

A hagyományos házak 

anyagai (nád, sás, fűz, 

agyag, vályog), a 

települések mérete. 

 

 

Miért fontos a 

természetvédelem? 

A folyószabályozás hatása 

és a vizek védelme.  

Annak megértése, hogy a helyi 

sajátosságokra, problémákra a 

hagyományos tudás kínálja a 

legmegfelelőbb megoldásokat. 

 

A körültekintő emberi beavatkozás 

jelentőségének felismerése. A 

vízvédelem szerepének belátása. 

Az iskolához legközelebb eső 

nemzeti park vagy tájvédelmi körzet 

megismerése, értékmentő 

munkájának megértése. 

A természetvédelem és a 

fenntarthatóság kapcsolatának 

felismerése. 

felhasználása, 

megmunkálása; 

élelmiszerek tartósítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely, 

tapasztalati tudás, egyensúly. 

  

A fejlesztés várt eredményei a 3. évfolyam végén: 

A tanuló 

– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az 

egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére; 

– az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást 

igénylő helyzetekben; 

– képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és 

időtartamok becslésére; 

– képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek 

egyszerű kísérleti tanulmányozására; 

– képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül; 

– értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat 

kialakításában, illetve felépítésében; 

– képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a 

bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint; 

– képes egy természetes életközösséget bemutatni; 

– képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az 

információkeresésben és a problémák megoldásában. 
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4. évfolyam 
A osztály heti 2 óra 

C osztály heti 1 óra 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kertben, mezőn A: 14 óra C: 7 óra 

Tájékozódás a tágabb térben  A: 14 óra C: 7 óra 

Önismeret és viselkedés A: 14 óra C: 7 óra 

Miért érdemes takarékoskodni? A: 12 óra C: 6 óra 

Vágtat, mint a paripa A: 12 óra C: 6 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret A: 6 óra C: 3 óra 

Az éves óraszám A: 72 óra C: 36 óra 

Tematikai egység: Kertben, mezőn (A osztály 14 óra; C osztály 7 óra) 

Előzetes tudás: 

– Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok. 

Nevelési-fejlesztési célok: 

– A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények csoportosítása. 

– A haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Nap, mint energiaforrás. A 

napsugárzás hatása az élővilágra. 

 

Mit érdemes venni a piacon?  

Gombák, növények, állatok. 

Zöldségek, gyümölcsök. 

Látogatás a piacon, a tanyán vagy 

a kertben. Életközösség 

megfigyelése. Az élővilág 

szerveződési szintjeinek 

felismerése. A megfigyelt élőhely 

élőlényeinek csoportosítása 

Vizuális kultúra: 

mesterséges 

életközösségek (kert, 

mező) képi 

megjelenítése; 
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Honnan származik, és mire utal a 

növény elnevezés?  

A növény részei (gyökér, szár, 

levél, virág, termés).  

A mag. Ehető növényi részek. 

 

 

 

 

 

 

 

Mitől növekszik a növény? 

Életszakaszok, csírázás, fejlődés, 

növekedés, öregedés. 

 

 

 

Mi a jelent a kifejezés: 

haszonállat, háziállat, 

kedvtelésből tartott állat? 

Háziállatok (kutya, macska), 

haszonállatok (tyúk, kacsa), 

hazai vadon élő állatok 

(rókalepke, májusi cserebogár, 

kárász, csuka, seregély, 

feketerigó, mezei pocok, őz, 

róka). 

Szaporodás: pete, tojás, 

elevenszülő. 

 

Mely anyagokat lehet 

komposztálni? 

Lebomlás, komposztálás, 

rothadás. 

 

 

Hogyan kerül a kenyér az 

asztalra? 

Kenyérsütés: búza, liszt és 

kenyér példáján a nyersanyag, 

(gomba, növény, állat, zöldség, 

gyümölcs).  

Az idényzöldségek, 

idénygyümölcsök felismerése, 

csoportosítása aszerint, hogy 

mely ehető növényi részt 

fogyasztjuk. Példák keresése 

magra, termésre. 

Naptár készítése az 

idényzöldségekről és 

idénygyümölcsökről. 

 

Növény fejlődésének 

megfigyelése. A megfigyelt 

élőhelyen talált növények 

csoportosítása aszerint, mely 

életszakaszban voltak. 

 

Példaállatok csoportosítása a 

tanult csoportok szerint 

(háziállat, haszonállat, vadon élő 

állat, illetve ízeltlábúak, halak, 

madarak, emlősök). 

Néhány jellegzetes állatnyom 

tanulmányozása, lerajzolása. 

Életnyomok gyűjtése a terepi 

látogatás során. 

Állatnyomok megismerése. 

 

 

 

Lebomlás vizsgálata. A 

komposztálás szerepének 

felismerése. Szerves hulladékok 

csoportosítása a 

komposztálhatóság szerint. 

 

 

 

Példák gyűjtése kenyérfajtákra, 

összehasonlításuk különböző 

szempontok szerint. A 

zöldség- és 

gyümölcscsendéletek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene: a 

kenyérsütéssel, illetve 

az egyes élőlényekkel 

kapcsolatos dalok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamat; alapanyag, 
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termék, késztermék fogalma, a 

rostálás, a szitálás, az őrlés, a 

kelesztés és a dagasztás 

folyamata, az üzletekben kapható 

kenyerek és az adalékok szerepe, 

kenyérsütés házilag, kapcsolódás 

az új kenyér ünnepéhez, a 

kenyérrel kapcsolatos 

hagyományok. 

kenyérsütés példáján a természet 

tiszteletének felismerése a 

hagyományos életmód egyszerű 

cselekvéseiben. 

nyersanyag, 

késztermék. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a kenyérrel 

kapcsolatos 

hasonlatok,  

szólás-mondások, 

mesék, mondák, 

műalkotások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés. 

Tematikai egység: Tájékozódás a tágabb térben (A osztály 14 óra; c osztály 

7 óra) 

Előzetes tudás: 

– Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve, környezete. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

– A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész kapcsolat értelmezése hazánk 

földrajzi helyzetén belül.  

– A helyi és nemzeti azonosságtudat megalapozása, alakítása.  

– A lakókörnyezettel és hazánkkal kapcsolatos pozitív attitűd megalapozása.  

– A közlekedéssel kapcsolatos tudás bővítése.  

– A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat előkészítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi a különbség a sík-, a domb- 

és a hegyvidék között? 

A földfelszín formakincsének 

elemei (hegység, dombság, 

alföld, óceán, tenger, tó, folyam, 

folyó, patak).  

 

 

 

 

 

A felszíni formák megfigyelése 

terepasztalon, maketten vagy 

saját készítésű modellen (például 

homokasztalon) és összevetése 

térképpel, földgömbbel. A 

település és közvetlen környezete 

felszíni formakincseinek 

összekötése a modellezett 

formákkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra: 

nemzeti 
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Hány szomszédos ország 

határolja hazánkat? 

Magyarország helyzete: 

államhatárok, felszínformák, 

vizek, főváros, települések, 

útvonalak, szomszédos 

országaink. 

 

Hol találjuk Magyarországot a 

Földbolygón és lakóhelyünket 

Magyarországon?   

Magyarország elhelyezése: 

Földbolygó, Európa kontinens, 

Közép-Európa, Kárpát-medence. 

 

Miben a különbözik a nagyváros 

és a falu egymástól?  

A települések infrastruktúra 

rendszere: nagyváros, város, falu, 

tanya. Külváros, kertváros, 

belváros. Vonzáskörzet. 

 

 

Melyik tájegységen helyezkedik 

el településed? 

Magyarország nagy tájegységei. 

 

 

 

 

 

 

 

Melyek lakóhelyed 

nevezetességei? 

Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk 

és hazánk néhány főbb természeti 

és kulturális nevezetessége. A 

lakóhely történetének néhány 

fontosabb eseménye és 

természeti környezete. 

 

A fő világtájak megnevezése, 

elhelyezése a térképen. Az 

égtájak azonosítása a közvetlen 

környezetben. 

Magyarország domborzati 

térképén az alapvető térképjelek 

megnevezése, a szomszédos 

országok felsorolása. 

 

 

 

 

Tájékozódás a földgömbön és a 

térképen. 

 

 

 

 

 

A lakóhely elhelyezése az 

infrastruktúra rendszerében. 

Konkrét példák besorolása. 

 

 

A nagy tájegységek felismerése 

Magyarország térképén. Irányok, 

távolságok leolvasása. 

Egy tájegységgel kapcsolatban 

kutatómunka elvégzése: képek, 

történetek keresése. 

Térképmásolás. Saját település 

megtalálása Magyarország 

térképén.  

 

Néhány jellegzetes magyar 

nevezetesség megismerése 

képeken, multimédián keresztül.  

Közös bemutató készítése a 

lakóhely kulturális és természeti 

értékeiről. A természeti és 

mesterséges fogalompár 

szimbólumaink, illetve 

az egyes 

tájegységekhez 

köthető jelképek. 

 

 

Ének-zene: 

Magyarországhoz, 

illetve az egyes nagy 

tájegységekhez vagy a 

lakóhelyhez köthető 

népdalok, zeneművek. 

 

Matematika: 

Tájékozódás a síkban. 

Távolságok, 

nagyságrendek 

becslése, 

megnevezése, mérése 

 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Magyarország 

értékeinek, illetve a 

lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése 

a szépirodalomban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

utazás, közlekedési 

eszközök. 
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Hogyan tervezhetünk meg egy 

utazást? 

Közlekedési eszközök.  

Tömegközlekedés.  

A vízi, szárazföldi és légi 

közlekedési eszközök. 

alkalmazása a lakóhely 

értékeinek leírásában. 

 

Utazás tervezése a lakóhely és 

valamely nevezetes helység 

között, térkép segítségével: úticél 

megtalálása, közbenső állomások 

felsorolása, látnivalók 

felsorolása, a távolság és 

időtartam becslése.  

A tömegközlekedési rendszer 

jelentőségének, környezeti 

hatásainak elemzése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, 

Magyarország, település, közlekedési eszköz, 

tömegközlekedés. 

Tematikai egység: Miért érdemes takarékoskodni? (A osztály 12 óra; c 

osztály 6 óra) 

Előzetes tudás: 

– Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

– Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos magatartás erősítése. 

– A papírgyártás megismerésén keresztül az ipari folyamat főbb lépéseinek megértése, a 

tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése.  

– A múzeumok munkájának értékelése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fogyasztanak-e áramot az 

elektromos berendezések, ha 

készenléti üzemmódban vannak? 

Mi a különbség a hagyományos 

és az energiatakarékos izzók 

között?  

A hőátadás. 

A háztartási gépek, eszközök és 

készülékek energiatakarékossága. 

 

 

 

 

Megfigyelések, vizsgálatok a hő 

terjedésével kapcsolatosan.  
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Az elektromos készülékek 

üzemeltetése a hőtermelés miatt 

veszteséggel is jár. 

 

Milyen előnyökkel jár a víz, a 

szél és a napenergia 

hasznosítása? 

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások. 

 

Mire jó a papír? Készíthetünk-e 

otthon is papírt? 

A papír szerepe mindennapi 

életünkben. 

 

 

Miért fontos a papírgyűjtés? 

A papírgyártás: az ipari gyártás 

vázlata (a termék előállítása: 

nyersanyag, termék, késztermék, 

hulladék; a papírgyártás 

vízigényes folyamat). 

Használati tárgyak és alkotások 

újrahasznosított papírból. 

 

 

 

 

Mi az oka annak, hogy a 

különféle dolgokhoz (pl.: 

élelmiszerek, háztartási 

készülékek, tüzelőanyagok, stb.) 

más-más csomagolóanyagokat 

használnak? 

A papír, mint csomagolóanyag.  

Egyéb csomagolóanyagok.  

Példák a papír, műanyag, fém 

újrahasznosítására. 

Energiatakarékosság a 

hétköznapokban – információk, 

tapasztalatok gyűjtése. 

 

 

 

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások 

megkülönböztetése konkrét 

példák alapján. 

 

Különböző papírfajták vizsgálata 

megadott szempontok alapján. 

Példák gyűjtése a papír 

felhasználására. A gyűjtött 

példák alapján az egy hét alatt 

felhasznált papír mennyiségének 

mérése.  

 

Ismerkedés a papír történetével, 

merített papír készítése. A 

papírgyártás és papírkészítés 

példáján a házi és ipari előállítás 

különbségeinek megfigyelése. 

A szelektív gyűjtés és a tudatos 

fogyasztói magatartás szerepének 

felismerése az újrahasznosítás 

kapcsán, az újrahasznosításra 

gyűjtött példák alapján. 

 

Az egyes csomagolóanyagok 

összehasonlítása különböző 

szempontok szerint (esztétikus, 

gazdaságos, környezetkímélő, 

energiatakarékos, 

újrahasznosítható, eldobó, 

pazarló). 

Múzeumlátogatás után a szerzett 

tapasztalatokról beszámoló 

szóbeli vagy írásbeli vagy rajzos 

formában előre megadott vagy 

választott szempont alapján. 

 

 

Matematika: 

halmazok. 

 

 

 

 

Vizuális kultúra: 

műveletek különféle 

papírfajtákkal 

(ragasztás, kasírozás, 

kollázs), papírmasé. 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamatok. 

 

 

Erkölcstan: az egyéni 

felelősség kérdése. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, 

energiatakarékosság. 

Tematikai egység: Önismeret és viselkedés (A sztály 14 óra; C osztály 7 óra) 

Előzetes tudás: 

– A helyes viselkedés módjai különböző körülmények között.  

Nevelési-fejlesztési célok: 

– Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek tanulmányozásán 

keresztül.  

– Az ember megismerése és egészsége szempontjából az emberi magatartásformák 

megfigyelése, hasonlóságok és különbségek keresése az állati kommunikációval.  

– A kapcsolatok és a közösség jelentőségének felismertetése az ember életében. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Igaz-e, hogy „ugatós kutya nem 

harap”? 

Van-e hasonlóság az emberi és az 

állati viselkedés között? 

Kommunikáció az állatvilágban: 

a kutya tájékozódása, területvédő 

és behódoló magatartása. 

 

 

Hogyan „olvashatunk” mások 

jelzéseiből? 

Az emberi kommunikáció: 

beszéd, testbeszéd. 

Mosoly, fintor, bólintás, 

hunyorítás, testtartás szerepe. 

 

 

 

Hogyan kerülhetjük el a 

sértődéseket, veszekedéseket? 

Magatartásformák, szabályok, 

viselkedési normák különböző 

 

A kutya magatartásán keresztül 

példák vizsgálata az állati 

kommunikációra. Hasonlóságok 

és különbségek keresése az állati 

és emberi kommunikáció között. 

 

 

Filmrészletek, fotók segítségével 

az emberi kommunikáció 

elemeinek vizsgálata, a mimika 

és a testtartás szerepének 

elemzése egy-egy példán. 

Szerepjáték során a 

megállapítások kipróbálása, 

ellenőrzése. 

 

Emberi magatartásformák 

megfigyelése különböző 

helyzetekben. 

Helyzetgyakorlatok elemzése. 

Példák csoportosítása (helyes és 

Magyar nyelv és 

irodalom: szólások, 

közmondások, 

metaforák (az ember 

és az állatok 

viselkedésével 

kapcsolatban). 

 

Vizuális kultúra: 

arckifejezések, 

testbeszéd 

megjelenítése 

művészeti 

alkotásokon. 

 

 

Ének-zene: emberi 

konfliktusok 

megjelenése dalokban. 

 

Matematika: 

hasonlóságok és 

különbségek. 
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élethelyzetekben. Példák a 

helytelen és helyes viselkedésre. 

Együttélés a családban. 

 

Hogyan őrizhetjük meg 

barátságainkat? 

Baráti kapcsolatok, iskolai 

közösségek. 

helytelen viselkedés), érvek és 

indokok keresése. 

 

 

 

Az együttélés alapvető 

szabályainak megbeszélése.  

 

 

Erkölcstan: emberi 

kapcsolatok, közösség, 

a helyes magatartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés. 

Tematikai egység: Vágtat, mint a paripa (A osztály 12 óra; C osztály 6 óra) 

Előzetes tudás: 

– Testrészek.  

Nevelési-fejlesztési célok: 

– A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és változás és kapcsolatuk 

felismertetése. 

– Az ember megismerése és egészsége szempontjából a mozgás szerepének felismertetése 

az egészségmegőrzésben, a mozgásszervrendszer működésének alapvető megértetése.  

– A felépítés és működés kapcsolatának beláttatása a ló testfelépítésének és mozgásának 

példáján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan változik a vasúti kocsik 

mozgása, ha egy mozgó kocsi 

egy állónak ütközik? 

A mozgásfajták 

megkülönböztetése (egyenletes 

és gyorsuló mozgás, ütközés). 

 

 

 

 

 

 

Kiből lesz jó rövidtávfutó?  

És jó hosszútávfutó?  

Mozgásjelenségek vizsgálata 

játékos kísérleteken keresztül: 

kérdések megfogalmazása a 

mozgások jellemzőivel 

kapcsolatban. A jelenségek 

megfigyelése az állandóság és a 

változás szempontjából, a 

változások megfigyelése, adott 

szempontú besorolása (a mozgás 

gyorsasága, iránya). 

 

Példák gyűjtése mozgással 

kapcsolatos rekordokra. 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra: a 

mozgás megjelenítése 

a művészetekben, 

mozgókép készítése. 
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A csontok, izmok, ízületek 

szerepe: hajlékonyság, erő, 

rugalmasság, gyorsaság, 

ügyesség. 

 

 

 

Hogyan fejleszthetjük 

mozgásunkat?  

Az edzés és a bemelegítés. A 

testalkatnak, testi adottságoknak 

megfelelő mozgásformák. A 

tánc, mint mozgás. A mozgás, 

mint aktív pihenési forma. 

A mozgásszegény életmód 

veszélyei. 

 

 

Miért vágtat sebesen a paripa? 

A ló leírása: testfelépítés, 

életmód, alkalmazkodás a 

környezethez. 

A ló mozgása: ügetés, 

poroszkálás, vágta. 

A rendszeres testmozgás 

jelentőségének felismerése. 

Esettanulmányok, példák 

feldolgozása arról, hogy a 

rendszeres testmozgás hogyan 

fejleszti az akaraterőt, 

állóképességet, ügyességet.  

 

 

A bemelegítés fontosságának, az 

edzésmunka során a fokozatosság 

elvének belátása. Lehetőségek 

keresése a lakóhelyen a 

rendszeres testmozgás 

gyakorlására. 

 

 

 

 

A kapcsolat felismerése a ló 

testfelépítése és életmódja, illetve 

természetes környezete között. 

Annak magyarázata, miért 

elterjedt haszonállat a ló: példák 

keresése a ló és az ember 

kapcsolatára. 

A ló mozgásának megfigyelése 

és a különböző mozgásformáinak 

összehasonlítása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód, testmozgás. 

 

 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testmozgás, 

az edzés, a 

bemelegítés; 

világcsúcsok, nemzeti 

rekordok különböző 

sportágakban, 

lovassportok. 

 

 

Ének-zene: népdalok, 

zeneművek a ló és 

ember kapcsolatáról, a 

ritmus és a mozgás 

kapcsolata (táncok). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a mozgás 

leírására szolgáló 

rokon értelmű szavak, 

hasonlatok a mozgás 

kifejezésére; a 

mozgás, illetve a ló 

mozgásának 

megjelenítése irodalmi 

alkotásokban, 

mondókákban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgásszerv, mozgásforma. 

A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam végén: 

A tanuló 

– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az 

egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére; 
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– az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást 

igénylő helyzetekben; 

– képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és 

időtartamok becslésére; 

– képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek 

egyszerű kísérleti tanulmányozására; 

– képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül; 

– értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat 

kialakításában, illetve felépítésében; 

– képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a 

bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint; 

– képes egy természetes életközösséget bemutatni; 

– képes egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezésére, 

ismeri az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartást;  

– képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és 

természeti értékét; 

– képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az 

információkeresésben és a problémák megoldásában. 

 

 

 

Értékelési szempontok: 

 – Mennyire használja pontosan az elsajátított ismereteket. 

 – Mennyire tudja a megszerzett ismereteket egymásra építeni, illetve egymáshoz kapcsolni. 

 – Hogyan, milyen szinten használja a megismerési módszereket az önálló ismeretszerzésben. 

 – Megfigyelési, mérési eredmények lejegyzésében való jártasság. 

 – Összefüggések, oksági kapcsolatok felismerése. 

 – A tanultak alapján elemi következtetések levonása. 

Az ellenőrzés, értékelés módja: 

 – Szóbeli értékelés a tanév során folyamatosan történik. 

 – A tanulók félévkor és a tanév végén szöveges értékelést (vagy osztályzatot) kapnak. 

 – A tanulók az ismereteikről szóban, rajzban, írásban számolnak be. 

 – Első és második évfolyamon a rövid szóbeli beszámolót képek vagy tanítói kérdések segítik. 

 – Szóbeli felelet során egy-egy lecke anyagát kérjük számon. 

 – Harmadik és negyedik évfolyamon a témákat témazáró felmérő zárja. 
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Magyar nyelv és irodalom 1–4. évfolyam 

Célok és feladatok* 

Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az 

anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek 

elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a 

személyiség harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság erősödéséhez, a kognitív és 

érzelmi fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is egyben. 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák 

kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ez által válik lehetővé a kultúra aktív 

befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés és 

a tanulás. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy további fontos feladata a szóbeli és az írásbeli 

érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető 

képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt 

nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói 

tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása.  

A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos magyar 

nyelv és irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a helyes 

beszéd képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új elemeiként 

megjelennek az olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az 

önálló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben. 

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják és 

használják anyanyelvüket. Az első iskolai években a tanító feladata nem az elméleti 

rendszerezés, hanem a változatos és egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle 

kommunikációs helyzetekben, illetve a szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet 

megteremtése. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a 

kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésére. 

E fejlesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és az irodalmi kultúra 

megismertetése. 

Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd képességét. 

Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és megerősítése. Az 

irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz kapcsolódó 

szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, a saját gondolatok kifejtése, egymás 

véleményének megismerése, valamint az irodalmi művekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az 

esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott befogadása nyit utat. 

Mindez komoly hatást gyakorolhat az érzelmi élet, az önismeret és a társas kapcsolatok 

fejlődésére. 

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltételeket 

teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás 

kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához. 

(*51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. bevezetőjéből) 



Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének  

lehetőségei, feladatai 

–  beszédkészség fejlesztése, 

–  szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása, 

–  olvasás, az írott szöveg megértése, 

–  szövegértő olvasás fejlesztése, 

–  irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése, 

–  írás, íráskép fejlesztése, 

–  az íráshasználat fejlesztése, 

–  fogalmazási alapismeretek kialakítása, 

–  szövegalkotási gyakorlatok 

–  nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása, 

–  helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása, 

–  a tanulási képesség fejlesztése, 

–  az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése. 

Kompetenciák fejlesztése 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy megteremti a kulcskompetenciák fejlesztésének 

lehetőségeit: 

– az anyanyelvi kompetencia elsődleges eszköze, 

– az utasítások, szöveges feladatok értelmezése révén közvetve hozzájárul a matematikai 

kompetencia fejlesztéséhez, 

– az irodalmi művek olvasása segíti a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztését 

valamint az erkölcsi nevelést, 

– a csoportmunka, kooperatív munkavégzés lehetőséget teremt az önismeret és a társas 

kapcsolati kultúra fejlesztésére,  

– az információgyűjtés, önálló beszámolók készítése, digitális tananyagok használata  

során fejlődik a digitális kompetencia, 

– a magyar történelem eseményeihez kapcsolódó szövegek feldolgozása a nemzeti 

öntudat erősödését segíti. 

 

 

 

 

 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

Az első négy évfolyamon a tanulási folyamat egészében kiemelten fontos a fejlesztő 

értékelés. Az értékelés alapja a pozitív megerősítés, a folyamatos, jóindulatú visszajelzés, a 

motiváció erősítése a munkavégzésre. A tanító folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók 

fejlődését, személyre szóló értékelést nyújt a fejlődés üteméről, az egyéni teljesítményről. 



Segítséget nyújt a továbbhaladáshoz, a hiányosságok pótlásához. Az értékelés célja a helyes 

értékrend közvetítése, az elvárások megértése, a pontos munkavégzés igényének kialakítása. A 

helyes értékelés segíti a tanulók önértékelésének kialakítását, fejlesztését. A kisiskolások 

értékelésének alapelve a tapintat és a türelem. 

Az értékelés igazodjon a gyakorlás során alkalmazott tevékenységekhez. A számonkérés 

igazodjon az életkori sajátosságokhoz, legyen változatos. 

A folyamatos szóbeli értékelés mellett szükséges az írásbeli értékelés is. A fejlesztés csakis 

akkor lehet eredményes, ha az írásbeli munkák javítása azonnal megtörténik.  

Az értékelés elsődlegesen a pedagógus feladata, de lehetőséget kell teremteni arra is, hogy 

a tanulók értékeljék önmaguk valamint társaik munkáját. 

A folyamatos szóbeli és írásbeli értékelések jelentik félévi és tanév végi minősítő 

értékelések alapját. A fejlesztési ciklusok végén a tanulói teljesítmények érdemjegyekkel 

történő értékeléséhez támpontot jelentenek a fejlesztés várt eredményeinek meghatározása a 

kerettantervben.  

 

A tankönyvválasztás szempontjai 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe:  

– a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

– a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a magyar nyelv és 

irodalom tantárgy tanítására meghatározott órakeretben; 

– a taneszköz segítségével a magyar nyelv és irodalom kerettantervben megadott 

fogalomrendszer jól megtanulható, elsajátítható legyen, 

– a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fej-

lesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására. 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

– amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 

– amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); 

– amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 

órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel; 

– amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal. 

 

 

 



Az évfolyamok óraszámai 

Az anyanyelvi tevékenységek többsége a tanítási órák folyamatos része. Ennek megfelelően 

a tematikai egységek óraszámai a tanórák fejlesztési területein belül kerültek elosztásra. 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma  

1. évfolyam 

általános 

tantervű 

 

7 
252 

(144 olvasás, 108 írás) 

1. évfolyam 

német 

nemzetiségi 

7 
252 

(144 olvasás, 108 írás) 

2. évfolyam 

általános 

tantervű 

7 
252 

(144 olvasás, 108 nyelvtan ) 

2. évfolyam 

német 

nemzetiségi 

 

6 
216 

(108 olvasás, 108 nyelvtan ) 

3. évfolyam 

általános 

tantervű 

7 
252 

(126 olvasás, 90 nyelvtan,36 fogalmazás) 

3. évfolyam 

német 

nemzetiségi 

 

6 
216 

(108 olvasás, 72 nyelvtan,36 fogalmazás) 

4. évfolyam 7 
252 

(126 olvasás, 90 nyelvtan, 36 fogalmazás) 

1–2. évfolyam 

A tanuló érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy 

az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, természeti 

motívumok felismerésére, megnevezésére. Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya 

fogalmak tartalmáról szóló órai beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök egy-egy 

szöveghagyományát, ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez 

kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Részt vesz a 

ritmusérzékét, mozgáskultúráját is fejlesztő önismereti gyakorlatokban, szerepjátékokban. 

Képessé válik az olvasmányaihoz kapcsolódó személyes ismeretek, élmények felidézésére és 

megosztására, gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezésére. Szívesen részt vállal ritmusos, 

énekes rögtönzésekben, különböző kreatív játékokban. Képes mindennapi konfliktusok átélé-

sére bábjátékban, drámajátékban. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti alkotó tevé-

kenység több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. A 

magyar nyelv és irodalom foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös tevékenységeiben 

tapasztalatot szerez a társakkal való együttműködésről, tevékenységek kezdeményezéséről. A 



kisiskolások, akik korán találkoznak audiovizuális és hipertextes (internetes közegben működő) 

szövegekkel is (gyerekfilmek, reklámok, videojátékok, közösségi oldalak használata), 

megismerkednek a szövegek különböző modalitásaival, eltérő médiumok szövegalkotó 

sajátosságainak alapjaival is (az írott szöveg, a hang és a kép kapcsolatával – egyszerű, játékos 

formában). A tanuló játékos gyakorlatok révén elsajátít néhány, a koncentrációs képességét 

fejlesztő memóriagyakorlatot. Az olvasásmegértés folyamatában fejlődik a szókincse, a nyelvi-

logikai kapcsolatokat, következtetéseket, viszonyításokat felismerő képessége. IKT 

eszközökkel képes irányított, majd önálló információkeresésre, rövid szövegek létrehozására. 

Segítséggel felismeri szükségleteit, tud kérdezni, gyakorlatot szerez teljesítményének és 

képességeinek reális értékelésében.  

A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a magyar 

nyelvet. A tantárgy feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi tudatosság 

fejlesztése. 

Az 1−2. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes beszéd 

fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás 

életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás. 

Az első olvasási sikerek meghatározó erejűek az olvasóvá válás, az olvasással kapcsolatos 

pozitív viszonyulások kialakulásának folyamatában. Ezért az első osztályokban a tanulók 

egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az olvasástanulás 

folyamatát, haladási tempóját a tanulási kudarcok, a tevékenységgel kapcsolatos szorongások, 

gátoltság kialakulásának megelőzése érdekében.  

Az anyanyelvi nevelés területeit arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a különböző 

területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a szókincs 

gyarapítása, a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és különféle használatainak a 

megismertetése és tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele a szókincs 

árnyalt ismerete.  

Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. A 

fejlesztés eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei 

szövegének, a feladatok utasításainak a lényegét. 

A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a legkülönfélébb 

tevékenységformákkal a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és kreatív 

használatára nevelni. 

Az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A betűformák és 

betűkapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan írástempóra 

kell szert tenniük a tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s megfelel az életkorban 

elvárható követelményeknek. 

Az anyanyelvről szerzett ismeretek segítségével a tudatos nyelvszemléletet, az emeltebb 

igényű szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználatot alakíthatjuk ki. Ennek keretében a magyar 

nyelv rendszerére vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A fogalomalkotás 

nyelvi tapasztalásra épül. A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályismeret és 

a helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamosan futó 

fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a helyesírási 

szótár használatának szokássá fejlesztése. 



Fokozni kell a tanulók tudatosságát, kitartását és igényességét a különböző nyelvi 

tevékenységekben, segíteni kell őket, hogy tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő 

időtartamban legyenek képesek irányítani.  

 

1. évfolyam 
Éves óraszám: 252 (144 olvasás, 108 írás); Heti óraszám: 7 

A tematikai egységek áttekintő beosztása 

Tematikai egység címe Órakeret 252 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása – 

folyamatos 
10 óra  

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. – az olvasástanulás előkészítése 24 óra 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. – az olvasás jelrendszerének 

elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása 
50 óra 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő olvasás előkészítése 32 óra 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – folyamatos 4 óra 

Az írástanítás előkészítése – az írás megtanulásának technikai alapozása 18 óra 

Az írott betűalakok tanítása – írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 50 óra 

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás előkészítése – 

folyamatos 
40 óra 

  

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 3 óra 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

– folyamatos 
2 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettantervben 

ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
19 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése,  

értelmezése és alkotása – folyamatos 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a 

kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi 

kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, 

vélemények pontosabb kifejeztetése. 

 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés. A hangok 

tiszta artikulációja, az időtartam 

és a hangkapcsolatok helyes 

kiejtése.  

 

Szókapcsolatok, mondatok, 

szövegek olvasásakor, 

memoriterek elmondásakor a 

hanglejtés, a hangsúly helyes 

alkalmazása.  

Az aktív szókincs bővítése, 

pontosítása szövegkörnyezetben 

történő értelmezéssel és képek, 

képzetek, képi kompozíciók 

fogalmi megfeleltetésével.  

 

Mondatok alkotása képek, 

képsorok alapján, adott vagy 

választott témáról.  

Mondatok összekapcsolása. 

 

Összefüggő mondatok alkotása 

képek, képsorok alapján adott 

vagy választott témáról. 

 

Páros és csoportos beszélgetés.  

Szituációs játékokban a felnőttek 

és a kortársak udvarias 

megszólítása és a szituációnak 

megfelelő nyelvhasználat 

alkalmazása.  

Nem verbális jelzések tartalmának 

felismerése, használata beszéd 

közben. 

 

Önismereti gyakorlatok, 

szerepjátékok. 

A tanuló  

– érthetően beszél; 

– megérti az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat 

és társai közléseit. A 

kérdésekre értelmesen 

válaszol; 

– használja a bemutatkozás, a 

felnőttek és a kortársak 

megszólításának és 

köszöntésének illendő nyelvi 

formáit; 

– bekapcsolódik a közös 

tevékenységekbe. 

Alkalmazkodik azok 

szabályaihoz;  

– eligazodik szűkebb 

környezete társas 

kapcsolatrendszerében. 

 

Ének-zene; testnevelés 

és sport: helyes 

légzéstechnika. 

 

Vizuális kultúra: 

képek, képzetek, képi 

kompozíciók; egyszerű 

(pl. kitalált vagy átélt) 

cselekmény 

megjelenítése 

képekkel (pl. rajzzal, 

képsorozattal, fotóval) 

megfelelő 

hanghatásokkal (pl. 

zörejjel, énekhanggal) 

kiegészítve. 

 

Dráma és tánc: 

szituációs játékok. 

 

Erkölcstan: én és 

környezetem,  

bemutatkozás, 

önismeret. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, 

bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, 

köszönetnyilvánítás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. –  

az olvasástanulás előkészítése 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástanulás előkészítése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Motiváció kialakítása, fejlesztése, 

szorongásmentes olvasási 

környezet megteremtése. 

 

Az olvasáshoz szükséges 

képességek és részképességek 

fejlesztése (fonémahallás, 

megkülönböztető képesség, 

figyelem, tempó, ritmus, 

szókincs, nyelvhasználati 

szabályok, kommunikációs 

képességek, irányok felismerése, 

relációs szókincs, nyelvi 

tudatosság). 

 

Az olvasáshoz és az íráshoz 

szükséges helyes testtartás 

kialakítása. 

 

A szavak első hangjának 

leválasztása, szavak bontása 

hangokra. 

A tanuló 

– nyitott, motivált, érdeklődő az 

olvasás tanulásában; 

– rendelkezik a megfelelő 

ismeretekkel és szókinccsel 

az olvasást, írásbeliséget 

illetően; 

– részképességei elérték a 

szükséges szintet. 

Vizuális kultúra: ábra, 

illusztráció, 

reprodukció. 

 

Ének-zene: ritmus, 

tempó, dallam. 

 

Matematika: irányok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, szótag, szó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. – az olvasás 

jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség 

kialakítása 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az olvasás jelrendszerének elsajátíttatása, a dekódolási képesség 

kialakítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyomtatott kis- és nagybetűk 

együttes tanítása, a hang és a 

betű megfeleltetése. 

Betűk összeolvasása, 

betűkapcsolatok, szótagok, 

szavak, szókapcsolatok, mondatok 

A tanuló 

– olvasási tevékenysége 

motivált, érdeklődő; 

– ismeri a magyar ábécé 

nyomtatott kis és nagybetűit; 

Vizuális kultúra: 

betűtípus, betűforma. 



és szövegek olvasása némán és 

hangosan. 

  

Az olvasásra vonatkozó szókincs, 

pl. szerző, író, olvasó, cím, 

szöveg, mondat, írásjel, bekezdés. 

Az olvasás funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

Betűfelismerés, betű-hang, 

fonéma-graféma azonosítási 

szabályok, automatizált képesség.  

Biztonságos betű-összevonási 

képesség. 

Olvasástechnikai hibák 

felismerése, javítása. 

– ismeri a betű-hang, fonéma-

graféma megfeleltetési 

szabályait; 

– biztos betűfelismerési, 

összevonási képességgel 

rendelkezik; 

– ismeri olvasással kapcsolatos 

erősségeit, hibáit; 

– rendelkezik az olvasásra, 

annak folyamatára vonatkozó 

szókinccsel, ismeretei az 

életkornak megfelelőek; 

– biztonsággal, pontosan olvas 

szavakat, szószerkezeteket, 

mondatokat életkori 

sajátosságának megfelelő 

egyszerű, rövid szövegeket. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel,  

összefoglalás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő 

olvasás előkészítése 

Órakeret  

32 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértő olvasás előkészítése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magabiztos néma és hangos 

olvasás a mondat egyszerűbb, 

életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén. 

 

A szövegértő olvasás 

megalapozása, fejlesztése.  

 

Olvasási stratégiák előkészítése: 

érzékszervi képek alkotása, 

grafikus szervezők, összefoglalás, 

előzetes áttekintés. 

Az explicit információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása. 

A tanuló 

– ismert és begyakorolt 

szöveget folyamatosságra, 

pontosságra törekvően olvas 

fel, 

– felismeri, szükség esetén 

modellkövetéssel javítja 

olvasási hibáit, 

– használja az előzetes 

áttekintés, egyszerű 

összefoglalás, az érzékszervi 

képek alkotásának stratégiáit 

a megértés érdekében; 

– a szöveg megértését 

bizonyítja a következő 

tevékenységekkel: 

következtetés, 

Matematika; 

környezetismeret: 

szóbeli és írásbeli 

szövegértés. 

 

Vizuális kultúra: 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 



Mesék, narratív történetek értő 

hallgatása, felidézése. (pl. 

történetek a családi élet 

eseményeiről; nemzeti 

ünnepeinkről, jelképeinkről). 

 

A szövegértés szövegtípusnak 

megfelelő funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

lényegkiemelés, 

tartalommondás, események 

összefoglalása, egyszerű 

értékelése az életkornak 

megfelelő szinten. 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Médiaélmények (pl. 

tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) 

felidézése, kifejezése 

és megjelenítése 

szóban, vizuálisan (pl. 

rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, 

bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – 

folyamatos 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a 

ritmus és a zene révén.  

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.  

A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása.  

Elemi irodalmi ismeretek elsajátíttatása tapasztalati úton (pl. vers, 

mondóka, találós kérdés, mese, szereplő).  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar nép- és műköltészeti 

alkotások megismertetése, a 

népköltészetben megtestesülő 

értékek, hagyományok 

közvetítése.  

 

Ismerkedés hazai kisebbségek  

irodalmának alkotásaival.  

A mese és a valóságleírás 

különbségének tudatosítása. 

 

Tapasztalatszerzés a verses és a 

prózai szövegek formájának 

különbségeiről.  

 

Az olvasmány címének, 

hangulatának megfigyelése; 

A tanuló 

– hallgat, olvas verset, mesét, 

életkori sajátosságának 

megfelelő irodalmi műveket; 

– képes egyszerű irodalmi 

szövegek felismerésére műfaji 

jellemzőinek alapján (pl. 

mese, költemény, mondóka, 

találós kérdés); 

– néhány verset, mondókát 

elmond fejből; 

– dramatikus játékokban 

együttműködik s társakkal. 

 

Dráma és tánc: 

dramatikus és 

improvizációs játékok. 

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések. 

 

Vizuális kultúra: 

Jelmez, kellék, díszlet, 

színpadi tér és lépték. 

Különböző 

médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) 

cselekménye kezdő- és 

végpontjának, a 

cselekményelemek 

sorrendjének 



témájának, szereplőinek, főbb 

eseményeinek megnevezése (pl. 

Arany László, Benedek Elek, 

Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, 

Gárdonyi Géza Wass Albert, 

Illyés Gyula meséi, 

mesefeldolgozásai).  

 

A szereplők cselekedeteinek 

megítélése, tulajdonságaik 

megfigyelése. Egyszerű oksági 

összefüggések felismerése.  

 

A cím és a tartalom 

kapcsolatának felismerése.  

A verses forma megfigyelése, a 

ritmus, a rím, az ismétlődések 

felfedezése, megtapasztalása.  

Olvasmányok szerzőjének 

megnevezése. 

 

Rövid mesék, történetek 

dramatikus, bábos megjelenítése. 

Az olvasmány tartalmához 

kapcsolódó improvizációs és 

beleélő játékok. 

Felkészülés az osztály ünnepeire. 

megfigyelése 

közvetlen példák 

alapján. Címadás. 

Saját megélt élmények 

és tapasztalatok 

összevetése a média 

által közvetített, 

megjelenített 

világokkal (pl. 

gyermekműsorok, 

gyermekújságok, 

képregények, 

életkornak megfelelő 

rajzfilmek, 

gyermekeknek készülő 

internetes honlapok 

alapján). A hang és 

kép szerepe a 

mesevilágban. 

 

Erkölcstan: én és 

szűkebb közösségeim. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; főszereplő, 

mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, verssor, ritmus, ismétlődés, 

rím. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástanítás előkészítése – az írás megtanulásának 

technikai alapozása 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismertetése, 

gyakorlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonématudatosság, 

hallás fejlesztése. 

Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető 

képességek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, tartóssága; 

feladattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és hallási 

megfigyelések; mozgáskoordináció; finommozgások).  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangok helyének, időtartamának 

megfigyelése szavakban.  

A tanuló Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 



 

Analizáló, szintetizáló feladatok 

végzése. 

 

Tájékozódás térben, síkban.  

 

A füzet és az írószerek 

használata.  

Finommozgások, 

mozgáskoordináció fejlesztése.  

 

Vonalvezetési gyakorlatok, 

betűelemek vázolása, írása. 

 

Helyes írásszokások kialakítása 

(testtartás, írószerfogás, 

kézcsúsztatás). 

– nyitott, motivált, érdeklődő az 

írás tanulásában; 

– előzetes képességei és 

ismeretei megfelelőek az 

írástanulás megkezdéséhez; 

– finommotorikája, szem-kéz 

koordinációja megfelelő 

szintű; 

– tisztában van az írás alapvető 

funkcióival a mindennapi 

életben. 

finommozgások 

fejlesztése (pl. 

gyurmázással). 

 

Vizuális kultúra: a 

finommozgások 

fejlesztése rajzolással, 

festéssel, mintázással. 

 

Erkölcstan: az írott 

nyelvi kommunikációs 

viselkedés szabályai.  

 

Ének-zene: 

hallásfejlesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betűelem. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írott betűalakok tanítása – írástechnikát fejlesztő 

gyakorlatok 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása.  

A helyes írásszokások kialakítása az egyéni képességkülönbségek 

figyelembevételével. 

Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írott kis- és nagybetűk 

szabályos alakítása, kapcsolása. 

Betűkapcsolatok, rövid szavak 

írása.  

 

A hangok időtartamának jelölése.  

 

Másolás írott, majd nyomtatott 

mintáról: szavak, szókapcsolatok, 

rövid mondatok írása.  

Hat betűnél nem hosszabb szavak 

látó-halló tollbamondásra írása. 

Rövid szavak írása emlékezetből. 

Rövid mondatok írása 

tollbamondásra és emlékezetből. 

A tanuló 

– ismeri és használja a magyar 

ábécé betűinek írott alakjait; 

– írása rendezett, a betűket 

olvashatóan alakítja és 

kapcsolja egymáshoz. 

Vizuális kultúra: 

irányváltásokat segítő 

vonalkombinációk 

(vonalkötegek, 

vonalgombolyagok 

stb.) használata. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű, 

háromjegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás 

előkészítése – folyamatos 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: 

az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes 

szokásoknak a megerősítése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás a szavak, 

szókapcsolatok, mondatok 

írásakor.  

Az íráshasználat normáinak 

megtartása.  

Elvárható tempójú írás.  

 

Két-három összefüggő mondat 

leírása másolással, tollbamondás 

után. 

Önállóan alkotott rövid mondatok 

leírása. 

 

Helyes írásszokások alkalmazása 

(testtartás, írószerfogás, 

kézcsúsztatás). 

A tanuló 

– másoláskor nem vét 

írástechnikai hibát; 

– jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást; 

– a gyakorolt szókészlet körében 

alkalmazza a szókezdő 

nagybetűt;  

– ismeri az időtartam és a j hang 

kétféle jelölési módját; 

– szövegminta alapján felismeri 

és kijavítja hibáit.  

Vizuális kultúra: 

térérzékelés, 

finommotorika, 

esztétikai igényesség; 

különféle vonaltípusok 

készségfejlesztő 

alkalmazása. 

 

Testnevelés és sport: 

harmonikus mozgás. 

 

Ének-zene: tempó, 

ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisbetű, nagybetű; margó. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulási képesség, mint az életkori sajátosságoknak megfelelő 

megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás 

képességének támogatása, fejlesztése. 

 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek megalapozása és 

gyakorlása (könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés; 

gyermeklexikon használata; 

beszélgetés a tanulás szerepéről, 

fontosságáról, a tanuláshoz 

szükséges információk 

kereséséről és kezeléséről).  

 

Egyszerű ok-okozati összefüggés 

felismerése; következtetések 

levonása. 

 

Tanulás több tevékenység és 

érzékszerv segítségével: ritmus-, 

mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált memória-gyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

 

A fantázia és képzelet aktiválása 

a megismerés érdekében. 

A kép és a szöveg kapcsolata.  

 

Illusztrált szövegekben a kép és a 

szöveg kiegészítő hatása.  

 

A könyvtárhasználat alapvető 

szabályai. Írott nyelvi források, 

információhordozók, könyvek, 

újságok. Eligazodás a könyvek, 

írott nyelvi források világában.  

 

Gyermekújságok jellemzői 

tartalomjegyzék alapján.  

 

Tájékozódás a 

gyermeklexikonokban betűrend 

segítségével. A könyvek jellemző 

adatainak, részeinek megfigyelése 

(író, cím, kiadó, a kiadás éve, 

tartalomjegyzék). 

A tanuló 

– a tanító irányításával 

motiváltan tanul; 

– a tanulási folyamat során 

változatos tevékenységeket és 

több érzékszervet is használ; 

– szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: 2-3 mondóka,  

Tamkó Sirató Károly: Csöpp 

kis Márta, Weöres Sándor: 

Olvadás című költeménye; 

kortárs magyar lírikusok 

műveiből néhány alkotás. 

Matematika; 

környezetismeret: 

önálló tanulás. 

 

Vizuális kultúra: A 

szöveget alkotó 

betűformák és a 

közlési tartalmak 

kapcsolatának 

felismerése. Kép és 

szöveg kompozíciós 

kapcsolatának 

elemzése.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Az életkori 

sajátosságokhoz 

igazodó 

internethasználat 

kockázatainak és 

lehetőségeinek 

felismerése (pl. 

gyermekbarát 

honlapok böngészése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság. 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai  

és a történeti érzék fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű ítéletek alkotása a 

mesék, versek, olvasott, hallott 

irodalmi művek szereplőiről.  

 

Alapvető erkölcsi, esztétikai 

fogalmak, kategóriák kialakítása 

(szép, csúnya, jó, rossz, igaz, 

hamis).  

 

A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése az egy 

szálon futó történekben. 

 

Azonosulás, ítélet, érvelés 

alapjainak elsajátítása a 

szépirodalmi szövegek kapcsán.  

 

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése saját 

tapasztalatokkal, eseményekkel.  

 

Egyszerű közmondások, szólások 

ismerete.  

 

Mindennapi konfliktusok átélése 

dramatikus játékokban, 

drámajátékban (pl. bábjáték).  

 

A múlt néhány emléke 

környezetünkben (múzeumok, 

emléktáblák, műemlékek, 

emlékművek; tárgyak, fotók, 

egyéb dokumentumok; 

szokások). 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

A tanuló 

– ismeri, megérti rövid, egy 

szálon futó művek 

segítségével a történeteket 

bemutató művek 

szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az 

ok-okozati viszonyt; 

– képes állást foglalni, érvelni 

alapvető erkölcsi 

kérdésekben; 

– meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi 

értékeket; 

– meghallgatja mások érvelését 

is; 

– képes beleélésre, azonosulásra 

az életkori sajátosságainak 

megfelelő művek befogadása 

során; 

– dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat, 

azokat életkori szintjén 

kezelni. 

Dráma és tánc: 

részvétel dramatikus 

játékban. 

 

Vizuális kultúra: átélt, 

elképzelt vagy olvasott 

esemény vizuális 

kifejezése. 

 

Erkölcstan: 

családtagjaim, szeretet, 

barátkozás 

(konfliktushelyzetek 

megélése játékokon 

keresztül). 

 

Környezetismeret: az 

ember megismerése 

(magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák); környezet és 

fenntarthatóság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, konfliktus, közmondás, nemzeti ünnep, jelkép. 

 

 

 



A következő tanévi fejlesztés minimum feltételei 

 

A hangok tiszta ejtése, szókapcsolatok és egyszerű mondatok kiejtése, helyes hanglejtése. 

Váljék szokássá a napszaknak megfelelő köszönés. Tudjon bemutatkozni. 

 

Értse meg a hang és betű különbözőségét. Legyen jártas a mondatkezdő nagybetű, a 

mondatvégi írásjel használatában. 

 

Ismerje fel a tanult hangokat és betűket, tudja összeolvasni a tanult betűket. Az olvasott 

szavakat, mondatokat értelmezze szóban, rajzzal, cselekvéssel. 

 

Tanítói segítséggel oldja meg a szöveghez kapcsolódó feladatokat. Tudjon két-három 

összefüggő mondatot alkotni képről, élményről. 

 

Biztosan tájékozódjon a vonalrendszerben, kevés hibával másoljon szavakat, rövid 

mondatokat. Tanítói segítséggel képes legyen javítani. 

 



2. évfolyam 
 

Éves óraszám:  

Általános tantervű  : 252 (144 olvasás, 108 nyelvtan ); Heti óraszám: 7. 

Német nemzetiségi : 216 (108 olvasás, 108 nyelvtan ); Heti óraszám: 6. 

 

 

A tematikai egységek áttekintő beosztása 

Tematikai egység címe Órakeret  

 

Általános 

tantervű 

  

252 

Német 

nemzetisé

gi  

216 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása – 

folyamatos 

10 

 
5 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő olvasás 

előkészítése 
90 80 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – folyamatos 13 10 

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás előkészítése – 

folyamatos 
36 36 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: 

mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 
20 20 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos 36 36 

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 16 10 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék 

fejlesztése – folyamatos 
4 4 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettanterv-

ben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
23 15 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása – folyamatos 
Órakeret   

 10 5 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a 

kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi 

kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, 

vélemények pontosabb kifejeztetése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés. A hangok 

tiszta artikulációja, az időtartam 

és a hangkapcsolatok helyes 

kiejtése.  

 

Mondatok, szövegek olvasásakor, 

memoriterek elmondásakor a 

hanglejtés, a hangsúly helyes 

alkalmazása.  

 

Az aktív szókincs bővítése, 

pontosítása szövegkörnyezetben 

történő értelmezéssel és képek, 

képzetek, képi kompozíciók 

fogalmi megfeleltetésével.  

 

Mondatok összekapcsolása. 

Összefüggő mondatok alkotása 

képek, képsorok alapján, adott 

vagy választott témáról.  

 

Páros és csoportos beszélgetés.  

Szituációs játékokban a felnőttek 

és a kortársak udvarias 

megszólítása és a szituációnak 

megfelelő nyelvhasználat 

alkalmazása.  

 

Nem verbális jelzések tartalmának 

felismerése, használata beszéd 

közben. 

 

Önismereti gyakorlatok, 

szerepjátékok. 

A tanuló  

– érthetően beszél; 

– megérti az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat 

és társai közléseit. A 

kérdésekre értelmesen 

válaszol; 

– használja a bemutatkozás, a 

felnőttek és a kortársak 

megszólításának és 

köszöntésének illendő nyelvi 

formáit; 

– bekapcsolódik a közös 

tevékenységekbe. 

Alkalmazkodik azok 

szabályaihoz; 

– eligazodik szűkebb 

környezete társas 

kapcsolatrendszerében. 

 

Ének-zene; testnevelés 

és sport: helyes 

légzéstechnika. 

 

Vizuális kultúra: 

képek, képzetek, képi 

kompozíciók; egyszerű 

(pl. kitalált vagy átélt) 

cselekmény 

megjelenítése 

képekkel (pl. rajzzal, 

képsorozattal, fotóval) 

megfelelő 

hanghatásokkal (pl. 

zörejjel, énekhanggal) 

kiegészítve. 

 

Dráma és tánc: 

szituációs játékok. 

 

Erkölcstan: én és 

környezetem,  

bemutatkozás, 

önismeret. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, 

bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, 

köszönetnyilvánítás. 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. –  

a szövegértő olvasás előkészítése 

Órakeret 

 

 90 80 

Előzetes tudás Betűismeret, alapvető olvasási képesség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértő olvasás előkészítése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasásra vonatkozó szókincs, 

pl. szerző, író, olvasó, cím, 

szöveg, mondat, írásjel, bekezdés. 

 

Az olvasás funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés fejlesztése. 

 

Betűfelismerés, betű-hang, 

fonéma-graféma azonosítási 

szabályok, automatizált képesség. 

 

Biztonságos szóolvasási képesség.  

 

Olvasástechnikai hibák 

felismerése, javítása. 

 

 

 

 

 

 

Magabiztos néma és hangos 

olvasás a mondat egyszerűbb, 

életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén. 

 

Olvasási stratégiák előkészítése: 

érzékszervi képek alkotása, 

grafikus szervezők, összefoglalás, 

előzetes áttekintés. 

 

Az explicit információk, állítások 

megértése, értelmezése, 

értékelése, egyszerű 

következtetések levonása. 

Mesék, narratív történetek értő 

hallgatása, felidézése. (pl. 

történetek a családi élet 

A tanuló 

– olvasási tevékenysége 

motivált, érdeklődő; 

– ismeri a magyar ábécé 

nyomtatott kis és nagybetűit; 

– ismeri a betű-hang, fonéma-

graféma megfeleltetési 

szabályait; 

– biztos betűfelismerési, 

összevonási képességgel 

rendelkezik; 

– ismeri olvasással kapcsolatos 

erősségeit, hibáit; 

– rendelkezik az olvasásra, 

annak folyamatára vonatkozó 

szókinccsel, ismeretei az 

életkornak megfelelőek; 

biztonsággal, pontosan olvas 

szavakat, szószerkezeteket, 

mondatokat életkori 

sajátosságának megfelelő 

egyszerű, rövid szövegeket. 

 

A tanuló 

– ismert és begyakorolt 

szöveget folyamatosságra, 

pontosságra törekvően olvas 

fel, 

– felismeri, szükség esetén 

modellkövetéssel javítja 

olvasási hibáit, 

– használja az előzetes 

áttekintés, egyszerű 

összefoglalás, az érzékszervi 

képek alkotásának stratégiáit 

a megértés érdekében; 

– a szöveg megértését 

bizonyítja a következő 

tevékenységekkel: 

Vizuális kultúra: 

betűtípus, betűforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika; 

környezetismeret: 

szóbeli és írásbeli 

szövegértés. 

 

Vizuális kultúra: 

Mesék, gyermekiro-

dalmi alkotások és 

azok animációs, filmes 

adaptációinak össze-

hasonlítása, feldolgo-

zása. Az olvasott/felol-

vasott szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 



eseményeiről; nemzeti 

ünnepeinkről, jelképeinkről). 

 

A szövegértés szövegtípusnak 

megfelelő funkciójáról, 

folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, 

fejlesztése. 

következtetés, 

lényegkiemelés, 

tartalommondás, események 

összefoglalása, egyszerű 

értékelése az életkornak 

megfelelő szinten. 

feldolgozása (pl. rajz-

zal, montázskészí-

téssel).  

Médiaélmények (pl. 

tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) 

felidézése, kifejezése 

és megjelenítése 

szóban, vizuálisan (pl. 

rajzolás, bábkészítés) 

vagy szerepjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, 

bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – 

folyamatos 

Órakeret 

 

 13 13 

Előzetes tudás Betűismeret, alapvető olvasási képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a 

ritmus és a zene révén.  

Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.  

A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása.  

Elemi irodalmi ismeretek elsajátíttatása tapasztalati úton (pl. vers, 

mondóka, mese, szereplő).  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar nép- és műköltészeti 

alkotások megismertetése, a 

népköltészetben megtestesülő 

értékek, hagyományok 

közvetítése. 

 

Ismerkedés hazai kisebbségek és 

más népek irodalmának 

alkotásaival.  

 

A társas kapcsolatok, családi és 

társadalmi ünnepek bemutatása. 

 

A mese és a valóságleírás 

különbségének tudatosítása. 

Mondák, legendák a magyar nép 

történetéből; rövid elbeszélések a 

A tanuló 

– hallgat, olvas verset, mesét, 

életkori sajátosságának 

megfelelő irodalmi műveket; 

– képes egyszerű irodalmi 

szövegek felismerésére műfaji 

jellemzőinek alapján (pl. 

mese, költemény, mondóka, 

találós kérdés); 

– néhány verset, mondókát 

elmond fejből; 

– dramatikus játékokban  

együttműködik a társakkal. 

Dráma és tánc: 

dramatikus és 

improvizációs játékok. 

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések. 

 

Vizuális kultúra: 

Jelmez, kellék, díszlet, 

színpadi tér és lépték. 

Különböző 

médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) 

cselekménye kezdő- és 

végpontjának, a 

cselekményelemek 

sorrendjének 



magyar történelem nagy 

alakjairól. 

 

Tapasztalatszerzés a verses és a 

prózai szövegek formájának 

különbségeiről.  

 

Az olvasmány címének, 

hangulatának megfigyelése; 

témájának, szereplőinek, főbb 

eseményeinek megnevezése (pl. 

Arany László, Benedek Elek, 

Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, 

Wass Albert, Illyés Gyula meséi, 

mesefeldolgozásai).  

 

A szereplők cselekedeteinek 

megítélése, tulajdonságaik 

megfigyelése. Egyszerű oksági 

összefüggések felismerése.  

 

A szövegek megértésének 

igazolása feladatok 

megoldásával. 

 

A cím és a tartalom 

kapcsolatának felismerése.  

 

A verses forma megfigyelése, a 

ritmus, a rím, az ismétlődések 

felfedezése, megtapasztalása.  

 

Olvasmányok szerzőjének 

megnevezése. 

 

Rövid mesék, történetek 

dramatikus, bábos megjelenítése. 

Az olvasmány tartalmához 

kapcsolódó improvizációs és 

beleélő játékok. 

Felkészülés az osztály ünnepeire. 

megfigyelése 

közvetlen példák 

alapján. Címadás. 

Saját megélt élmények 

és tapasztalatok 

összevetése a média 

által közvetített, 

megjelenített 

világokkal (pl. 

gyermekműsorok, 

gyermekújságok, 

képregények, 

életkornak megfelelő 

rajzfilmek, 

gyermekeknek készülő 

internetes honlapok 

alapján). A hang és 

kép szerepe a 

mesevilágban. 

 

Erkölcstan: én és 

szűkebb közösségeim. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; monda, 

főszereplő, mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, verssor, ritmus, 

ismétlődés, rím. 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás 

előkészítése – folyamatos 
Órakeret  

 36 36 

Előzetes tudás Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: 

az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes 

szokásoknak a megerősítése.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nagy- és kisbetűk pontos 

ismerete. 

 

Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás a szavak, 

szókapcsolatok, mondatok és 

rövid szövegek írásakor.  

Az íráshasználat normáinak 

megtartása.  

 

Elvárható tempójú írás.  

Két-három összefüggő mondat 

leírása másolással, tollbamondás 

után vagy emlékezetből.  

Önállóan alkotott mondatok 

leírása. 

 

Helyes írásszokások alkalmazása 

(testtartás, írószerfogás, 

kézcsúsztatás). 

A tanuló 

– másoláskor nem vét 

írástechnikai hibát; 

– jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást; 

– a gyakorolt szókészlet körében 

alkalmazza a szókezdő 

nagybetűt;  

– ismeri az időtartam és a j hang 

kétféle jelölési módját; 

– szövegminta alapján felismeri 

és kijavítja hibáit.  

Vizuális kultúra: 

térérzékelés, 

finommotorika, 

esztétikai igényesség; 

különféle vonaltípusok 

készségfejlesztő 

alkalmazása. 

 

Testnevelés és sport: 

harmonikus mozgás. 

 

Ének-zene: tempó, 

ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisbetű, nagybetű; margó. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő 

és toldalék; mondatfajták 

Órakeret  

 20 20 

Előzetes tudás Olvasás és írás ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás 

biztonságának megalapozása.  

A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak 

használatának tudatosítása. 

 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat, a szó, a hang, a betű 

felismerése és megnevezése.  

 

Az ábécé hangjainak felsorolása.  

A betűrend használata gyakorlati 

feladatokban.  

A hangok csoportosítása fajtájuk 

és időtartamuk szerint.  

 

A szótagolás 

szabályszerűségeinek 

felismerése.  

 

A szavak jelentést hordozó 

szerepének ismerete.  

 

A rokon értelmű és az ellentétes 

jelentésű szavak. 

 

A szótő felismerése, a toldalékok 

jelölése.  

 

A toldalékos szavak felismerése 

szövegben. Szavak toldalékos 

alakjának alkotása. A -ba, -be, -

ban, -ben, -val/-vel, -ból/-ből, -

tól/-től, -t, -hoz/-hez/-höz, -kor  

ragos szóalakok helyes 

használata és leírása. 

 

A beszélői szándék felismerése a 

kijelentő és a kérdő 

mondatokban. Megnevezésük.  

 

Az -e kérdőszó helyes használata. 

A tanuló 

– felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

és a különféle 

feladatmegoldásban használja 

a szabályokat. 

Környezetismeret: 

állatok 

kommunikációja, jel, 

jelzés, információ; 

lakóhely, közlekedés; 

természeti ritmusok. 

 

Vizuális kultúra: 

hangfelvételek és 

képfelvételek készítése; 

a helyes kiejtés 

vizsgálata a felvétel 

segítségével. 

 

Ének-zene: 

ritmusjátékok 

ütőhangszereken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű; 

magánhangzó, mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék, 

kijelentő mondat, kérdő mondat. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása folyamatos Órakeret  

 36 36 

Előzetes tudás 
A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges 

nyelvtani fogalmak. 



A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályszerűségek felismerése és 

alkalmazása írásbeli 

feladatokban. Hibajavításkor 

indoklás a szabály felidézésével. 

 

A helyesírási probléma 

felismerése, a jelölés gyakorlása 

szóelemzés segítségével.  

 

Az írás és a helyes kiejtés 

együttes alkalmazása. 

 

Személynevek helyesírása. 

 

A j és ly használata az ismert 

szókincs körében.  

Szabályismeret és alkalmazás: 

– az időtartam jelölése; 

– a kiejtéstől eltérő hang- 

kapcsolatok; 

– a hagyomány szerinti 

írásmód;  

– az elválasztás szabályai, 

– a kijelentő és a kérdő mondat 

jelölése. 

  

A mondatkezdő nagybetű és a 

megfelelő mondatvégi írásjel 

jelölése, alkalmazása írásbeli 

feladatokban. 

 

A korosztálynak megfelelő 

lexikonok, szótárak használata. 

A tanuló 

– szükség szerint felidézi és 

alkalmazza a helyesírási 

szabályokat a begyakorolt 

szókészlet körében; 

– 30–40 begyakorolt szó 

esetében helyesen jelöli a j 

hangot; 

– az egyszerű szavakat helyesen 

választja el. 

Ének-zene: egy adott 

dallamhoz szöveg 

alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ábécé, elválasztás, szótag; pont, kérdőjel, felkiáltójel. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos Órakeret  

 16 10 

Előzetes tudás Az előző évfolyamon elsajátított képességek. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulási képesség, mint az életkori sajátosságoknak megfelelő 

megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás 

képességének támogatása, fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek megalapozása és 

gyakorlása (könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés; 

gyermeklexikon használata; 

beszélgetés a tanulás szerepéről, 

fontosságáról, a tanuláshoz 

szükséges információk 

kereséséről és kezeléséről).  

 

Egyszerű ok-okozati összefüggés 

felismerése; következtetések 

levonása. 

 

Tanulás több tevékenység és 

érzékszerv segítségével: ritmus-, 

mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált memória-gyakorlatok, 

szövegtanulási technikák.  

 

A fantázia és képzelet aktiválása 

a megismerés érdekében. 

A kép és a szöveg kapcsolata. 

Illusztrált szövegekben a kép és a 

szöveg kiegészítő hatása.  

 

A könyvtárhasználat alapvető 

szabályai. Írott nyelvi források, 

információhordozók, könyvek, 

újságok. Eligazodás a könyvek, 

írott nyelvi források világában. 

Gyermekújságok jellemzői 

tartalomjegyzék alapján. 

Tájékozódás a 

gyermeklexikonokban betűrend 

segítségével.  

 

A könyvek jellemző adatainak, 

részeinek megfigyelése (író, cím, 

kiadó, a kiadás éve, 

tartalomjegyzék). 

A tanuló 

– a tanító irányításával 

motiváltan tanul; 

– a tanulási folyamat során 

változatos tevékenységeket és 

több érzékszervet is használ; 

– szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: 2-3 mondóka, 

József Attila: Altató; Nemes 

Nagy Ágnes: Nyári rajz; 

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja,  

Weöres Sándor:  Galagonya, 

Buba éneke, című 

költeménye; kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány 

alkotás. 

Matematika; 

környezetismeret: 

önálló tanulás. 

 

Vizuális kultúra: A 

szöveget alkotó 

betűformák és a 

közlési tartalmak 

kapcsolatának 

felismerése. Kép és 

szöveg kompozíciós 

kapcsolatának 

elemzése.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Az életkori 

sajátosságokhoz 

igazodó 

internethasználat 

kockázatainak és 

lehetőségeinek 

felismerése (pl. 

gyermekbarát 

honlapok böngészése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése – folyamatos 
Órakeret  

 4 4 

Előzetes tudás Alapvető erkölcsi kategóriák felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű ítéletek alkotása a 

mesék, versek, olvasott, hallott 

irodalmi művek szereplőiről.  

 

Alapvető erkölcsi, esztétikai 

fogalmak, kategóriák kialakítása 

(szép, csúnya, jó, rossz, igaz, 

hamis). A történetiségen alapuló 

összefüggések megértése az egy 

szálon futó történekben. 

 

Azonosulás, ítélet, érvelés 

szépirodalmi szövegek kapcsán. 

A megismert mese, történet 

tanulságának összevetése saját 

tapasztalatokkal, eseményekkel.  

 

Egyszerű közmondások, szólások 

ismerete, megfelelő alkalmazása.  

 

Mindennapi konfliktusok átélése 

dramatikus játékokban, 

drámajátékban (pl. bábjáték).  

 

Az egymással szembeni tisztelet, a 

másság elfogadása. 

 

A múlt néhány emléke 

környezetünkben (múzeumok, 

emléktáblák, műemlékek, 

emlékművek; tárgyak, fotók, 

egyéb dokumentumok; 

szokások). 

A lakóhely ismerete. 

A tanuló 

– ismeri, megérti rövid, egy 

szálon futó művek 

segítségével a történeteket 

bemutató művek 

szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az 

ok-okozati viszonyt; 

– képes állást foglalni, érvelni 

alapvető erkölcsi 

kérdésekben; 

– meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi 

értékeket; 

– meghallgatja mások érvelését 

is; 

– képes beleélésre, azonosulásra 

az életkori sajátosságainak 

megfelelő művek befogadása 

során; 

– dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat, 

azokat életkori szintjén 

kezelni. 

Dráma és tánc: 

részvétel dramatikus 

játékban. 

 

Vizuális kultúra: átélt, 

elképzelt vagy olvasott 

esemény vizuális 

kifejezése. 

 

Erkölcstan: 

családtagjaim, szeretet, 

barátkozás 

(konfliktushelyzetek 

megélése játékokon 

keresztül). 

 

Környezetismeret: az 

ember megismerése 

(magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák); környezet és 

fenntarthatóság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, konfliktus, közmondás, nemzeti ünnep, jelkép. 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 

alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen 

válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és 

köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő 

mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, 

olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő számú 

szókinccsel. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak 

lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. 

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint 

idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt 

szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt 

szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. 

 

 

 

 

 

A következő tanévi fejlesztés minimum feltételei 

 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása. A 

mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás. Pontosságra törekvő 

folyamatos olvasás. Az olvasmány tartalmának elmondása kérdések segítségével. 

 

Az ABC használata feladatmegoldáshoz. A hangok hosszúságának helyes jelölése begyakorolt 

szókészlet körében. A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása. A j hang 

biztos jelölése kb. 20 szóban. Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak 

írásakor. 

Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolt leírás segítséggel. A tanult mondatzáró írásjelek 

alkalmazása. Egyszerű mondatok, rövid szöveg írása másolással, tartalmi és helyesírási 

előkészítés után tollbamondásra és emlékezetből. Hibajavítás tanítói irányítással. 



3–4. évfolyam 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának 

fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi 

tevékenységnek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való 

kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi 

magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció 

ösztönzése, gyakoroltatása. 

Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló 

megértéséhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető szöveg-

műveletek önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a tanulók 

kritikai érzékét, ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való 

figyelmet. Lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok szerzé-

sére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a magyar 

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

Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú 

olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek fogalma-

zásaihoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a gondolatok 

önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának forrásai is; hozzá-

járulnak az önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének fejlődéséhez.  

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének 

fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a 

tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az 

információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás 

és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.  

A 3−4. évfolyamon az írás-helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás 

igényeinek megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést 

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

A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével 

elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi 

kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos 

és kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.  

  



3. évfolyam 

Éves óraszám  
Általános tantervű  : 252 (126 olvasás, 90 nyelvtan, 36 fogalmazás); Heti óraszám: 7. 

Német nemzetiségi : 216 (108 olvasás, 72 nyelvtan, 36 fogalmazás); Heti óraszám: 6. 

 

 

A tematikai egységek áttekintő beosztása 

Tematikai egység címe Órakeret  

 

Általános 

tantervű  

 

252  

Német 

nemzetisé

gi 

216 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

– folyamatos 
10 5 

Olvasás, az írott szöveg megértése  60 55 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 20 15 

Az íráshasználat fejlesztése – folyamatos 8 4 

Fogalmazási alapismeretek 11 11 

Szövegalkotási gyakorlatok 20 20 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: 

mondatfajták, szavak, szófajok 
36 30 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos 36 30 

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 25 20 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék 

fejlesztése – folyamatos 
6 6 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 

kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
20 20 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése – folyamatos 
Órakeret  

 10 5 

Előzetes tudás 
Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid 

válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak 



alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, 

megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének 

egymással összefüggő fejlesztése.  

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a 

pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív 

szókincs intenzív gyarapítására.  

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés, a helyes 

kiejtés, a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök 

alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben (pl. 

párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló). 

 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök használata 

a kifejezés segítésében.  

 

Vélemény kulturált 

megfogalmazása.  

 

Figyelem a beszélgetőtársra. Az 

üzenet lényegének és érzelmi 

hátterének megfigyelése, 

értékelése.  

 

Állandósult szókapcsolatok, 

szólások, közmondások 

jelentésének, stílusértékének 

értelmezése az olvasott 

szövegekben. 

 

A különböző tantárgyak 

tanulásakor használt 

szakkifejezések, olvasmányokból 

kiemelt ritkábban használt szavak 

célzott használatával az aktív 

szókincs gyarapítása.  

 

Több mondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

A tanuló 

– értelmesen és érthetően fejezi 

ki gondolatait; 

– használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias 

nyelvi fordulatokat; 

– beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

– bekapcsolódik csoportos 

beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, 

improvizációba, közös 

élményekről, 

tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe;  

– a közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással 

segíti. 

Minden tantárgy: 

összefüggő beszéd, 

érvelés. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése. 

Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. 

televíziós 

műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 

saját médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül.  



 

Hosszabb szóbeli közlések 

tartalmának rövidített elmondása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték, 

testtartás, térköz, távolságtartás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret 

67 óra 

 60 55 

Előzetes tudás 
Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály 

képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás 

kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző 

szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás 

kialakítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Életkori sajátosságoknak 

megfelelő szépirodalmi, 

dokumentum típusú, folyamatos, 

nem folyamatos, kevert, egyéni, 

közös és tankönyvi célú szövegek 

megismerése, ezek megértése. 

A megértés igazolása feladatok 

megoldásával. 

 

Globális és kereső olvasás, 

grafikus szervezők (ábrák, 

táblázatok, gondolattérkép, 

fürtábra) alkalmazása a 

hatékonyabb szövegértés 

érdekében. 

 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

 

Gondolatok és információk 

értelmezése és integrálása, 

tartalom, nyelvezet, 

szövegszerkezet vizsgálata és 

értékelése. 

A tanuló  

– az olvasás terén motivált, 

érdeklődő; 

– folyékony, automatizált 

olvasástechnikával 

rendelkezik a hangos és a 

néma olvasás területén is;  

– felismeri és javítja a hibáit; 

– felismeri és megérti azokat a 

különböző típusú, műfajú 

szövegeket, amelyekről 

tanult; 

– szintetizálja, értelmezi és 

értékeli az életkori szintjének 

megfelelő szöveg 

információit és gondolatait; 

– megfelelő nyelvi 

tudatossággal rendelkezik; 

– ismeri és tanítói segítséggel 

használja a tanult olvasási 

stratégiákat.  

Matematika: szöveges 

feladatok. 

 

Környezetismeret: 

önálló tanulás, 

szövegfeldolgozás 

kialakítása. 

 

Erkölcstan: én magam; 

az én világom. 

 

Vizuális kultúra: 

Személyes élmények 

és irodalmi szöveg 

alapján képek 

készítése. 

Képzőművészeti 

műfajok.  

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, 

médiaszöveg olvasása. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 



 

A következő olvasási stratégiák, 

olvasást megértő folyamatot 

segítő technikák ismerete, 

alkalmazása a hatékonyabb 

megértés érdekében:  

- a szöveg átfutása,  

- az előzetes tudás aktiválása,  

- jóslás, anticipáció. 

 

Az olvasás céljának, módjának az 

olvasás megkezdése előtt való 

tisztázása. 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan. 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek  

értelmezése – folyamatos 
Órakeret  

 20 15 

Előzetes tudás 
Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése 

tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű 

befogadása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, 

azonosulás) átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra 

hagyományainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások 

megismerése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátíttatása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasókönyvi szövegek 

csoportosítása formájuk, műfajuk 

és kommunikációs szándékuk 

szerint. 

 

Az olvasmányok témájának 

megfigyelése, azonos témájú 

szövegek összehasonlítása (pl. 

gyerekalakok és gyereksorsok). 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

A tanuló 

– megnevezi olvasmányai 

szerzőjét, szereplőit és azok 

tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

– azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény 

kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

– konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 

környezetvédelmi 

témájú olvasmányok. 

  

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező 

eszközök, nyelvi 

fordulatok, 

motívumok, természeti 

képek). 

 



 

Versek feldolgozása. 

 

Művészi eszközök keresése lírai 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).  

Jellegzetes irodalmi témák, 

motívumok (pl. család, gyermek, 

természet) felfedezése 

olvasmányokban. 

 

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő 

változásainak felismerése.  

 

A magyar történelemhez 

kapcsolódó mesék, mondák 

olvasása. 

 

Az események sorrendjének, a 

mesélő személyének 

megállapítása.  

 

Mesékre jellemző kezdő és 

befejező fordulatok, 

szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismerése.  

 

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása. 

 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően 

kortárs magyar és európai 

gyermekirodalmi alkotás 

(meseregény, ifjúsági regény, 

mesés-, verseskötet) elolvasása a 

tanító irányításával. Művek a 

kortárs magyar irodalomból. 

(Például: Békés Pál: Félőlény, A 

bölcs hiánypótló; Berg Judit: 

Rumini; Boldizsár Ildikó: 

Boszorkányos mesék; Csukás 

István: Süsü, a sárkány, 

Keménykalap és krumpliorr, Pom 

Pom összes meséi, gyerekversek; 

Dávid Ádám: A Virág utcai 

focibajnokság; Lázár Ervin: 

Szegény Dzsoni és Árnika; 

Lackfi János: Kövér Lajos színre 

szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; 

– az egyszerű szerkezetű 

mesék, elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el.  

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőeszközök 

elemzése, alkalmazása.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző 

médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értelmezése konkrét 

médiaszövegeken 

keresztül. 

Az elbeszélő 

személyének 

azonosítása különböző 

egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).  



lép; Kányádi Sándor, Kovács 

András Ferenc, Szabó T. Anna 

gyermekversei; Tóth Krisztina: 

Londoni mackók, Varró Dániel: 

Túl a Maszat-hegyen.) 

 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

memóriagyakorlatok, 

fantáziajátékok, elképzelt és 

valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel 

csoportos játékokban, állóképek 

tervezése, kivitelezése és 

megbeszélése.  

 

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak 

tapasztalati megismerése (jelenet, 

felvonás, kezdet és vég, díszlet, 

berendezés, jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások). A tanultak 

felhasználása saját produkcióhoz, 

bábelőadások, színházi előadások 

megbeszélésekor. 

Felkészülés az osztály ünnepeire. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, 

találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat, 

ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az íráshasználat fejlesztése – folyamatos Órakeret  

 8 4 

Előzetes tudás 

Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott 

mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és írásminta nélkül, 

emlékezetből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás 

és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének, 

esztétikumának értékként való elfogadtatása.  

 



Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írástechnika fejlesztése, 

helyes írásszokások 

megszilárdítása (testtartás, 

írószerfogás, kézcsúsztatás). 

 

Az írás lendületének és 

tempójának fokozása.  

 

Szósorok, mondatok írása 

másolással, tollbamondás után, 

emlékezetből és akaratlagos 

írással. 

 

Az egyéni írás kialakítása a 

rendezett, tiszta és olvasható 

íráskép igényével. Szükség esetén 

az olvashatóság javítása. 

– A tanuló 

– írása jól olvasható; 

– írástempója lendületes; 

– füzetvezetése rendezett. 

Matematika; 

környezetismeret: 

olvasható, tetszetős és 

rendezett füzetvezetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fogalmazási alapismeretek Órakeret  

 11 11 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és 

lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző szövegformák 

tartalmi és szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím 

szerepéről, jellemzőiről; a 

szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az 

előzmény és a következmény 

kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a 

nyelvi megformáltságról; a 

különböző szövegforma 

jellemzőiről, a bekezdések 

szerepéről.  

A tanuló 

– a tanult fogalmazási 

ismereteket felhasználja 

fogalmazáskészítéskor. 

Környezetismeret; 

matematika: érthető, 

világos szóbeli 

szövegalkotás. 

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

kreatív alkalmazása, 

médiaszöveg írás. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid 



 

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, az időrend 

érzékeltetése, a szöveg tagolása 

bekezdésekre. 

animációs film) és 

hangokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás, 

befejezés; elbeszélés 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotási gyakorlatok Órakeret  

 20 20 

Előzetes tudás 
Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák 

megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználása a szöveg 

alkotásakor.  

 

 

Gondolatok, érzelmek, 

vélemények kifejezése.  

 

Önálló írásbeli fogalmazások 

készítése elbeszélő 

szövegformában. A párbeszéd 

beillesztése a történetmondásba. 

 

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása. 

 

A fogalmazás koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A 

fogalmazás témájának megfelelő 

szavak és kifejezések használata, 

A tanuló 

– a tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával kb. egy oldal 

terjedelmű elbeszélő 

fogalmazást készít;  

– a fogalmazás témájának 

megfelelő szavakat és 

kifejezéseket használ; 

– a tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelzi; 

– figyel a nyelvi eszközök 

használatára; 

– a tanító útmutatásai alapján 

kijavítja fogalmazási és 

helyesírási hibáit. 

Környezetismeret: 

változatos élővilág; a 

tanultak bemutató 

leírása. 

 

Vizuális kultúra: 

Természeti jelenség 

megfigyelése, a 

tapasztalatok leírása, 

megjelenítése. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid 

animációs film) és 

hangokkal 

(médiaszöveg-írás). 



a fölösleges szóismétlődés 

kerülése.  

 

A fogalmazások javítása a tanult 

fogalmazási ismeretek 

felhasználásával, a tanító 

segítségadásával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélés, történetmondás; téma, helyszín, szereplő, cselekmény, időrend, 

nézőpont; párbeszéd. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 
Órakeret  

 36 30 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi 

fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az 

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az 

önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felkiáltó, a felszólító és az 

óhajtó mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és 

megnevezése szövegben.  

 

A rokon értelmű szavak, a 

többjelentésű, azonos alakú 

szavak helyes használata.  

 

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban és 

szövegben. 

 

Az ige felismerése. Az igeragozás. 

 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések 

megkülönböztetése.  

 

A tanuló 

– felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

használja a szabályokat; 

– felismeri, megnevezi és 

megfelelően jelöli a 

mondatfajtákat; 

– toldalékos formájukban, 

szövegben is felismeri és 

megnevezi a tanult szófajokat;  

– a szövegkörnyezetnek 

megfelelően használja az 

igeidőket és az igekötőket; 

– alsó tagozaton tanult 

anyanyelvi ismeretei 

rendszerezettek.  

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben. 

Az időbeliség 

ábrázolása a 

képzőművészetben. 

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a 

térképeken. 



Az igeidők helyes használata 

beszédben és írásban. Az 

igekötők szerepének és 

írásmódjának megfigyelése. 

Tudatos alkalmazásuk.  

 

A főnév fajtáinak csoportosítása, 

megnevezése. Többes számú 

főnevek alkotása.  

A -ba, -be, -ban, -ben, -ból/-ből, -

tól/-től, -ról/-ről, -val/-vel, -t, 

ragos főnevek helyes használata 

mondatalkotással, 

szövegértelmezéssel. 

 

A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, 

állatnevek, földrajzi nevek, 

intézmények neve, márkanevek, 

címek.  

 

A melléknév szerepének ismerete 

a nyelvhasználatban. 

 

A fokozott melléknévi alakok 

használata szövegalkotáskor. 

 

Ragos melléknevek. 

 

A névelők és a névutók 

szerepének ismerete. A névelők 

helyes használata.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, 

földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő; 

névutó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás. 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – 

folyamatos 
Órakeret  

 36 30 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet 

körében.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű mondatok 

végén. 

 

Helyesírási szabályok 

alkalmazása különböző 

írástevékenységekben: igeidők, 

ragos és kiejtéstől eltérő írásmódú 

igék; felszólítást kifejező 

igealakok; igekötős igék;  

 

tulajdonnevek, fokozott 

melléknevek, ragos névszók; 

névutós szerkezetek;  

 

Hosszú –ú/-ű jelölése a 

melléknevek végén.  

 

A főnév -t toldalékának 

(ragjának) és a múlt idő jelének 

megkülönböztetése. 

 

A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében. 

A tanuló 

– a mondatot nagybetűvel kezdi 

és írásjellel zárja; 

– a begyakorolt szókészlet 

körében biztonsággal 

alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat; 

– írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak; 

– helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja. 

Környezetismeret: 

térképvázlat készítése 

tulajdonnevek 

feltüntetésével. 

 

Matematika: 

matematikai fogalmak 

megnevezése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos Órakeret  

 25 20 

Előzetes tudás 
Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási sikerek és 

nehézségek megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanulás szerepe és módjai. Saját 

tanulási folyamatunk 

megismerése, hogyan tanulunk a 

legkönnyebben, mi okoz 

nehézséget.  

 

Gondolkodás a 

gondolkodásunkról, 

tanulásunkról. Egyszerű tanulási 

módok, stratégiák.  

 

Tanulás különböző típusú 

szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

(koncentrációs) 

memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

 

Vázlatkészítés irányítással, 

tanulás, összefoglalás vázlat 

segítségével. 

 

Ismerkedés különböző 

információhordozókkal. 

 

Adatok, információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének módjai.  

 

Alapismeretek a könyvtár tereiről 

és állományrészeiről. A könyvek 

tartalmi csoportjai: szépirodalmi 

művek, ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus 

információhordozók, internet, 

digitális tananyagok használata. 

A tanuló 

– ismeri a tanulási folyamat 

alapvető jellemzőit; 

– azonosítja az információ 

forrásait, ismeri azok 

kezelését; 

– képes önálló tanulásra; 

– ismeri a saját tanulási 

folyamatának, képességének 

jellemzőit; 

– ismer és alkalmaz néhány 

tanulási módot, stratégiát a 

különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben; 

– a szövegből történő tanulás 

során olvasási stratégiákat 

használ; 

– információt keres, kezel 

önállóan néhány forrásból; 

– szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: népdalszövegek, 

illetve kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány 

alkotás, 

részletek Kölcsey Ferenc: 

Hymnus; Petőfi Sándor: 

Nemzeti dal, Vörösmarty 

Mihály: Szózat című 

művéből, illetve szépprózai 

művekből. 

Környezetismeret: 

jelenségek 

megfigyelése, ok-

okozati kapcsolatok 

keresése. 

 

Vizuális kultúra: Képi 

analógiák keresése a 

tanult szövegekhez. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan.  



 

A szótárak szerkezeti jellemzői 

(betűrend, címszó), a 

szótárhasználat módja.  

 

A lexikon és a szótár egyező és 

eltérő vonásai.  

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a lakóhelyi 

és az iskolai könyvtárban. A 

könyvtár mint információs 

központ, a tanulás bázisa, 

segítője. Ismerkedés 

folyóiratokkal. Katalógusok 

megfigyelése. A könyvtári 

katalógus tájékoztató szerepe a 

könyvek és egyéb 

információforrások keresésében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése – folyamatos 
Órakeret  

 6 6 

Előzetes tudás 

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi 

művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes 

tetszésítéletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet 

megfogalmazása, érvelés a 

vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása.  

 

A szépirodalmi alkotásokban 

megismert helyzetek, azok 

tanulságának alkalmazása 

mindennapi helyzetekben. A 

művek tanulságainak értelmezése. 

A tanuló 

– ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek 

szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az 

ok-okozati viszonyt;  

– képes állást foglalni, érvelni, 

meggyőzni másokat alapvető 

erkölcsi, esztétikai 

kérdésekben; 

Erkölcstan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság. 

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek 

állapota, 

fenntarthatóság. 



 

A saját vélemény mellett a nem 

saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. Mások 

véleményének megértése, 

elfogadása.  

 

Vélemények összevetése, 

különbségek és hasonlóságok 

megfigyelése, felismerése és 

kritikája.  

 

A műélvezet, a beleélés mélyebb 

megtapasztalása a fentiek 

segítségével is. Mindennapi 

konfliktusok átélése dramatikus 

játékokban, drámajátékban (pl. 

bábjáték) saját és más 

álláspontból is. 

 

Szülők, nagyszülők gyermekkora, 

tárgyi világa. Az idő tagolására 

szolgáló kifejezések használata; 

időrend. 

 

A múlt emlékei környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, 

műemlékek, emlékművek; 

tárgyak, fotók, egyéb 

dokumentumok, szokások). 

A lakóhely ismerete. 

 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. A 

magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai.  

 

Az egymással szembeni tisztelet, a 

másság elfogadása. 

– meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi 

értékeket, megérti mások 

érvelését, elfogadja az övétől 

eltérő véleményeket, képes 

ezekkel is azonosulni; 

– képes beleélésre, azonosulásra 

az életkori sajátosságainak 

megfelelő művek befogadása 

során; 

– dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat 

saját és más álláspontból is, 

azokat életkori szintjén 

kezelni. 

– történetek olvasásakor, 

megbeszélésekor képes 

elkülöníteni a múltbeli és 

jelenbeli élethelyzeteket, 

történéseket. 

– Képes felidézni történelmünk 

és kultúránk néhány 

kiemelkedő alakját, hozzájuk 

tud rendelni néhány fontos 

jellemzőt. 

Egészséges életmód. 

Viselkedési normák. 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: a 

lényeg kiemelésének 

lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód, 

időrend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A következő tanévi fejlesztés minimum feltételei 

 

Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmának megértése, eseményeinek elmondása 

összefüggő mondatokkal. A tankönyvek feladatszövegeinek, a tanító utasításainak, 

magyarázatainak megértése. Fél oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és 

ismeretterjesztő olvasmány önálló néma olvasása, a szöveg lényegének megértése. A 

szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása. Gyakorlottság a szövegek értelmezésében, az 

összefüggések felismerésében. Feldolgozott szövegek pontos, folyamatos felolvasása 

felkészülés után. 

 

Öt-hat mondatos értelmes elbeszélő szöveg fogalmazása, ismert témáról. Egyéni, jól 

olvasható, lendületes írás, rendezett, tiszta füzetvezetés. Az önálló írásbeli munkák 

önellenőrzése, javítása tanítói segítséggel. 

 

Igék, főnevek, melléknevek felismerése, szófajuk megnevezése. A tanult helyesírási és 

nyelvhelyességi szabályok alkalmazása begyakorolt esetekben. A j hang jelölése újabb 20-25 

szóban. 



4. évfolyam 
Éves óraszám: 252 (126 olvasás, 90 nyelvtan, 36 fogalmazás); Heti óraszám: 7. 

A tematikai egységek áttekintő beosztása 

Tematikai egység címe Órakeret 252 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása – 

folyamatos 
16 óra 

Olvasás, az írott szöveg megértése  65 óra 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése – folyamatos 30 óra 

Az íráshasználat fejlesztése – folyamatos 7 óra 

Fogalmazási alapismeretek 12 óra 

Szövegalkotási gyakorlatok 22 óra 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: 

mondatfajták, szavak, szófajok 
17 óra 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folyamatos 28 óra 

A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 24 óra 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

– folyamatos 
6 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettantervben 

ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
25 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése folyamatos 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid 

válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak 

alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, 

megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének 

egymással összefüggő fejlesztése.  

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a 

pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív 

szókincs intenzív gyarapítására.  

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés, a helyes 

kiejtés, a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök 

A tanuló 

– értelmesen és érthetően fejezi 

ki gondolatait; 

Minden tantárgy: 

összefüggő beszéd, 

érvelés. 



alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben (pl. 

párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló). 

 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök használata 

a kifejezés segítésében.  

Vélemény kulturált 

megfogalmazása.  

 

Figyelem a beszélgetőtársra. Az 

üzenet lényegének és érzelmi 

hátterének megfigyelése, 

értékelése.  

 

Állandósult szókapcsolatok, 

szólások, közmondások 

jelentésének, stílusértékének 

értelmezése az olvasott 

szövegekben. 

 

A különböző tantárgyak 

tanulásakor használt 

szakkifejezések, olvasmányokból 

kiemelt, ritkábban használt 

szavak célzott használatával az 

aktív szókincs gyarapítása.  

Több mondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

Hosszabb szóbeli közlések 

tartalmának rövidített elmondása. 

– használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias 

nyelvi fordulatokat; 

– beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

– bekapcsolódik csoportos 

beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, 

improvizációba, közös 

élményekről, 

tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe;  

– a közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással 

segíti. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: 

Műalkotások 

megfigyelése, 

jellemzése, 

értelmezése, 

értékelése. 

Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. 

televíziós 

műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 

saját médiaélmények 

felidézésén, 

megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték, 

testtartás, térköz, távolságtartás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret 

65 óra 

Előzetes tudás 
Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály 

képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás 

kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző 

szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás 

kialakítása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Életkori sajátosságoknak 

megfelelő szépirodalmi, 

dokumentum típusú, folyamatos, 

nem folyamatos, kevert, egyéni, 

közös és tankönyvi célú szövegek 

megismerése, ezek megértése. 

 

Globális és kereső olvasás, 

grafikus szervezők (ábrák, 

táblázatok, gondolattérkép, 

fürtábra) alkalmazása a 

hatékonyabb szövegértés 

érdekében. 

 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

 

Gondolatok és információk 

értelmezése és integrálása, 

tartalom, nyelvezet, 

szövegszerkezet vizsgálata és 

értékelése. 

 

A következő olvasási stratégiák, 

olvasást megértő folyamatot 

segítő technikák ismerete, 

alkalmazása a hatékonyabb 

megértés érdekében:  

– a szöveg átfutása,  

– az előzetes tudás aktiválása,  

– jóslás, anticipáció. 

 

Az olvasás céljának, módjának az 

olvasás megkezdése előtt való 

tisztázása. 

A tanuló  

– az olvasás terén motivált, 

érdeklődő; 

– folyékony, automatizált 

olvasástechnikával 

rendelkezik a hangos és a 

néma olvasás területén is;  

– felismeri és javítja a hibáit; 

– felismeri és megérti azokat a 

különböző típusú, műfajú 

szövegeket, amelyekről 

tanult; 

– szintetizálja, értelmezi és 

értékeli az életkori szintjének 

megfelelő szöveg 

információit és gondolatait; 

– megfelelő nyelvi 

tudatossággal rendelkezik; 

– ismeri és tanítói segítséggel 

használja a tanult olvasási 

stratégiákat.  

Matematika: szöveges 

feladatok. 

 

Környezetismeret: 

önálló tanulás, 

szövegfeldolgozás 

kialakítása. 

 

Erkölcstan: én magam; 

az én világom. 

 

Vizuális kultúra: 

Személyes élmények 

és irodalmi szöveg 

alapján képek 

készítése. 

Képzőművészeti 

műfajok.  

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, 

médiaszöveg olvasása. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan. 

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése - 

folyamatos 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 
Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése 

tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű 

befogadása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, 

azonosulás) átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra 

hagyományainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások 

megismerése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátíttatása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasókönyvi szövegek 

csoportosítása formájuk, műfajuk 

és kommunikációs szándékuk 

szerint. 

 

Az olvasmányok témájának 

megfigyelése, azonos témájú 

szövegek összehasonlítása (pl. 

gyerekalakok és gyereksorsok).  

 

A megértés igazolása feladatok 

megoldásával. 

 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

 

Művészi eszközök keresése lírai 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).  

 

Jellegzetes irodalmi témák, 

motívumok (pl. család, gyermek, 

természet) felfedezése 

olvasmányokban. 

 

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő 

változásainak felismerése.  

 

Mesék és mondák a magyar 

történelem eseményeihez 

kapcsolódóan.  Elbeszélések 20. 

A tanuló 

– megnevezi olvasmányai 

szerzőjét, szereplőit és azok 

tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

– azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény 

kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

– konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; 

– az egyszerű szerkezetű 

mesék, elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el.  

Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 

környezetvédelmi 

témájú olvasmányok. 

  

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező 

eszközök, nyelvi 

fordulatok, 

motívumok, természeti 

képek). 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőeszközök 

elemzése, alkalmazása.  

Mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a 

levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények 

megjelenítése és 

feldolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 



századi eseményekről, hősökről, 

sorsokról. 

Az események sorrendjének, a 

mesélő személyének 

megállapítása.  

 

Mesékre jellemző kezdő és 

befejező fordulatok, 

szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismerése.  

 

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása. 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően 

kortárs magyar és európai 

gyermekirodalmi alkotás 

(meseregény, ifjúsági regény, 

mesés-, verseskötet) elolvasása a 

tanító irányításával. Művek a 

kortárs magyar irodalomból. 

(Például: Békés Pál: Félőlény, A 

bölcs hiánypótló; Berg Judit: 

Rumini; Boldizsár Ildikó: 

Boszorkányos mesék; Csukás 

István: Süsü, a sárkány, 

Keménykalap és krumpliorr, Pom 

Pom összes meséi, gyerekversek; 

Dávid Ádám: A Virág utcai 

focibajnokság; Lázár Ervin: 

Szegény Dzsoni és Árnika; 

Lackfi János: Kövér Lajos színre 

lép; Kányádi Sándor, Kovács 

András Ferenc, Szabó T. Anna 

gyermekversei; Tóth Krisztina: 

Londoni mackók, Varró Dániel: 

Túl a Maszat-hegyen). 

Szabó Magda: Tündér Lala 

 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

memóriagyakorlatok, 

fantáziajátékok, elképzelt és 

valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel 

csoportos játékokban, állóképek 

tervezése, kivitelezése és 

megbeszélése.  

 

A különböző 

médiaszövegekben 

megjelenő egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értelmezése konkrét 

médiaszövegeken 

keresztül. 

Az elbeszélő 

személyének 

azonosítása különböző 

egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).  



A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak 

tapasztalati megismerése (jelenet, 

felvonás, kezdet és vég, díszlet, 

berendezés, jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások). A tanultak 

felhasználása saját produkcióhoz, 

bábelőadások, színházi előadások 

megbeszélésekor. 

Felkészülés az osztály ünnepeire. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, 

találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat, 

ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az íráshasználat fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott 

mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és írásminta nélkül, 

emlékezetből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás 

és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének, 

esztétikumának értékként való elfogadása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írástechnika fejlesztése, 

helyes írásszokások 

megszilárdítása (testtartás, 

írószerfogás, kézcsúsztatás). 

 

Az írás lendületének és 

tempójának fokozása.  

 

Szósorok, mondatok írása 

másolással, tollbamondás után, 

emlékezetből és akaratlagos 

írással. 

 

Az egyéni írás kialakítása a 

rendezett, tiszta és olvasható 

íráskép igényével. Szükség esetén 

az olvashatóság javítása. 

A tanuló 

- írása jól olvasható; 

- írástempója lendületes; 

- füzetvezetése rendezett. 

Matematika; 

környezetismeret: 

olvasható, tetszetős és 

rendezett füzetvezetés. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fogalmazási alapismeretek 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és 

lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző szövegformák 

tartalmi és szövegszerkesztési 

jellemzőinek ismerete. 

 

Kellő tapasztalat a cím 

szerepéről, jellemzőiről; a 

szövegek felépítéséről; az 

időrendről; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a 

nyelvi megformáltságról; a 

különböző szövegformák 

jellemzőiről, a bekezdések 

szerepéről. 

 

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, a szöveg tagolása 

bekezdésekre. 

 

Tájékoztató szövegek: hír, 

hirdetés, értesítés, meghívó, sms, 

e-mail jellemzői,  

Leírás élőlényekről, tárgyakról, 

emberekről, jellemzés. 

A tanuló 

– a tanult fogalmazási 

ismereteket felhasználja 

fogalmazáskészítéskor. 

Környezetismeret; 

matematika: érthető, 

világos szóbeli 

szövegalkotás. 

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

kreatív alkalmazása, 

médiaszöveg írás. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid 

animációs film) és 

hangokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás, 

befejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; értesítés; hirdetés; SMS;  

e-mail. 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotási gyakorlatok 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 
Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák 

megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználása a szöveg 

alkotásakor.  

 

Gondolatok, érzelmek, 

vélemények kifejezése.  

 

Önálló írásbeli fogalmazások 

készítése elbeszélő 

szövegformában. A párbeszéd 

beillesztése a történetmondásba. 

 

Szemléletes leírások készítése 

egyszerű tárgyról, növényről, 

állatról. Jellemzés készítése 

emberről.  

 

 

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek 

megfogalmazása különféle 

alkalmakra a címzett 

személyének 

figyelembevételével.  

 

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása. 

A fogalmazás koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A 

fogalmazás témájának megfelelő 

szavak és kifejezések használata, 

a fölösleges szóismétlődés 

kerülése.  

A fogalmazások javítása a tanult 

fogalmazási ismeretek 

felhasználásával, a tanító 

segítségadásával. 

A tanuló 

– a tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával kb. egy oldal 

terjedelmű elbeszélő 

fogalmazást készít;  

– a fogalmazás témájának 

megfelelő szavakat és 

kifejezéseket használ; 

– adott vagy választott témáról 

8–10 mondatos leírást készít a 

tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával; 

– a tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelzi; 

– figyel a bemutatás sorrendjére 

és a nyelvi eszközök 

használatára; 

– a tanító útmutatásai alapján 

kijavítja fogalmazási és 

helyesírási hibáit. 

Környezetismeret: 

változatos élővilág; a 

tanultak bemutató 

leírása. 

 

Vizuális kultúra: 

Természeti jelenség 

megfigyelése, a 

tapasztalatok leírása, 

megjelenítése. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése 

képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid 

animációs film) és 

hangokkal 

(médiaszöveg-írás). 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélés, történetmondás, leírás, jellemzés; téma, helyszín, szereplő, 

cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi 

fogalomrendszer alapozásának megindítása a szófajok körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az 

információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az 

önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kijelentő, kérdő, felkiáltó, a 

felszólító és az óhajtó 

mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és 

megnevezése szövegben.  

 

A rokon értelmű szavak, a 

többjelentésű, azonos alakú 

szavak helyes használata.  

 

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban és 

szövegben. 

 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések 

megkülönböztetése, a létigék 

különböző ideje. 

Az igekötő szerepének és 

írásmódjának megfigyelése. 

Tudatos alkalmazásuk. 

 

Az igemódok felismerése, 

mondatalkotás a megfelelő 

igemódokkal. 

 

A számnév ismerete, 

csoportosítása, alkalmazása. 

 

A tanuló 

– felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani fogalmakat, 

használja a szabályokat; 

– felismeri, megnevezi és 

megfelelően jelöli a 

mondatfajtákat; 

– toldalékos formájukban, 

szövegben is felismeri és 

megnevezi a tanult szófajokat;  

– a szövegkörnyezetnek 

megfelelően használja az 

igeidőket és az igekötőket; 

– alsó tagozaton tanult 

anyanyelvi ismeretei 

rendszerezettek.  

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben. 

Az időbeliség 

ábrázolásának 

elemzése a 

képzőművészetben. 

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a 

térképeken. 



A fokozott számnévi alakok 

helyes használata. 

A névelők és a névutók 

szerepének ismerete. A névelők 

helyes használata.  

 

A névmások (személyes, mutató, 

kérdő) szerepének megértése, 

alkalmazásuk a mondatokban. 

 

A szóalkotás módjainak 

megismerése. 

A főnévi igenév ismerete, 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, 

földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő; 

névutó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás; 

számnév, tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév, 

határozatlan számnév; személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – 

folyamatos 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet 

körében.  

A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.  

Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok 

alkalmaztatása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű mondatok 

végén. 

 

Helyesírási szabályok 

alkalmazása különböző 

írástevékenységekben: igeidők, 

ragos és kiejtéstől eltérő írásmódú 

igék; felszólítást kifejező 

igealakok; igekötős igék; 

igemódok, 

A tanuló 

– a mondatot nagybetűvel kezdi 

és írásjellel zárja; 

– a begyakorolt szókészlet 

körében biztonsággal 

alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat; 

– írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak; 

– helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja. 

Környezetismeret: 

térképvázlat készítése 

tulajdonnevek 

feltüntetésével. 

 

Matematika: 

számnevek helyesírása. 



tulajdonnevek, fokozott 

melléknevek és számnevek; ragos 

névszók; névutós szerkezetek; 

betűvel írt számnevek; a keltezés 

többféle formája.  

 

A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási sikerek és 

nehézségek megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanulás szerepe és módjai. Saját 

tanulási folyamatunk 

megismerése, hogyan tanulunk a 

legkönnyebben, mi okoz 

nehézséget. Gondolkodás a 

gondolkodásunkról, 

tanulásunkról. Egyszerű tanulási 

módok, stratégiák. Tanulás 

különböző típusú szövegekből. 

 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált 

(koncentrációs) 

memóriagyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. 

Vázlatkészítés irányítással, 

tanulás, összefoglalás vázlat 

segítségével. 

 

Ismerkedés különböző 

információhordozókkal. 

Adatok, információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének módjai.  

 

A tanuló 

– ismeri a tanulási folyamat 

alapvető jellemzőit; 

– azonosítja az információ 

forrásait, ismeri azok 

kezelését; 

– képes önálló tanulásra; 

– ismeri a saját tanulási 

folyamatának, képességének 

jellemzőit; 

– ismer és alkalmaz néhány 

tanulási módot, stratégiát a 

különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben; 

– a szövegből történő tanulás 

során olvasási stratégiákat 

használ; 

– információt keres, kezel 

önállóan néhány forrásból; 

– szöveghűen felidézi a 

következő szépirodalmi 

műveket, illetve azok 

részleteit: népdalszövegek, 

József Attila: Betlehemi 

királyok, Mama; Petőfi 

Környezetismeret: 

jelenségek 

megfigyelése, ok-

okozati kapcsolatok 

keresése. 

 

Vizuális kultúra: Képi 

analógiák keresése a 

tanult szövegekhez. 

Kérdések 

megfogalmazása a 

látott információra, 

ismeretre, élményre 

vonatkozóan.  



Alapismeretek a könyvtár tereiről 

és állományrészeiről. A könyvek 

tartalmi csoportjai: szépirodalmi 

művek, ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus 

információhordozók, elektronikus 

információs eszközök, internet, 

digitális tananyag használata. 

 

A szótárak szerkezeti jellemzői 

(betűrend, címszó), a 

szótárhasználat módja. A lexikon 

és a szótár egyező és eltérő 

vonásai.  

 

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző 

információhordozók a lakóhelyi 

és az iskolai könyvtárban. A 

könyvtár mint információs 

központ, a tanulás bázisa, 

segítője. Ismerkedés 

folyóiratokkal. Katalógusok 

megfigyelése. A könyvtári 

katalógus tájékoztató szerepe a 

könyvek és egyéb 

információforrások keresésében. 

Sándor: Füstbe ment terv; 

illetve kortárs magyar 

lírikusok műveiből néhány 

alkotás; 

részletek Kölcsey Ferenc: 

Hymnus; Petőfi Sándor: 

Nemzeti dal; Vörösmarty 

Mihály: Szózat című 

művéből, illetve szépprózai 

művekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat, digitális tananyag. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi 

művekben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes 

tetszésítéletek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismertetése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismertetése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet 

megfogalmazása, érvelés a 

vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása.  

A tanuló 

– ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek 

szerveződését, felépítését, az 

Erkölcstan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság. 



 

A szépirodalmi alkotásokban 

megismert helyzetek, azok 

tanulságának alkalmazása 

mindennapi helyzetekben. A 

művek tanulságainak értelmezése. 

 

A saját vélemény mellett a nem 

saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. Mások 

véleményének megértése, 

elfogadása. Vélemények 

összevetése, különbségek és 

hasonlóságok megfigyelése, 

felismerése és kritikája.  

 

A műélvezet, a beleélés mélyebb 

megtapasztalása a fentiek 

segítségével is. Mindennapi 

konfliktusok átélése dramatikus 

játékokban, drámajátékban (pl. 

bábjáték) saját és más 

álláspontból is. 

 

Szülők, nagyszülők gyermekkora, 

életmódja, tárgyi világa. Az idő 

tagolására szolgáló kifejezések 

használata; időrend. 

 

A múlt emlékei környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, 

műemlékek, emlékművek; 

tárgyak, fotók, egyéb 

dokumentumok; szokások). 

 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

A magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai. 

 

Kiemelkedő magyar tudósok, 

feltalálók, művészek, sportolók. 

 

Az egymással szembeni tisztelet, a 

másság elfogadása. 

 

A lakóhely ismerete. 

összefüggések logikáját, az 

ok-okozati viszonyt;  

– képes állást foglalni, érvelni, 

meggyőzni másokat alapvető 

erkölcsi, esztétikai 

kérdésekben; 

– meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi 

értékeket, megérti mások 

érvelését, elfogadja az övétől 

eltérő véleményeket, képes 

ezekkel is azonosulni; 

– képes beleélésre, azonosulásra 

az életkori sajátosságainak 

megfelelő művek befogadása 

során; 

– dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat 

saját és más álláspontból is, 

azokat életkori szintjén 

kezelni. 

– történetek olvasásakor, 

megbeszélésekor képes 

elkülöníteni a múltbeli és 

jelenbeli élethelyzeteket, 

történéseket. 

– Képes felidézni történelmünk 

és kultúránk néhány 

kiemelkedő alakját, hozzájuk 

tud rendelni néhány fontos 

jellemzőt. 

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek 

állapota, 

fenntarthatóság. 

Egészséges életmód. 

Viselkedési normák. 

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: a 

lényeg kiemelésének 

lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód, 

időrend. 

 



 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a 

szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa 

beszélgető partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való 

beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő 

magatartással segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az 

olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 

Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes 

tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség 

szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, 

gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

Használja az ismert kézikönyveket. 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a 

tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat 

szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak 

legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén 

javítsa.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 

megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen 

összhangban, harmonikusan fejlődjön. 

 

A következő tanévi fejlesztés minimum feltételei 

Érthető folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. Beszédfolyamatok követése, 

magyarázatok faladatszövegek lényegének pontos megértése. A gondolatok értelmes 

megfogalmazása szóban és írásban a tanult szövegformák tartalmi követelményeinek 

figyelembevételével. Előzetés felkészülés után ismert témájú szöveg folyamatos felolvasása. 

Önállóan megismert szöveg néma olvasása, lényegének megértése és megfogalmazása. 

Gyakorlottság a tanító irányításával a mélyebb tartalmi rétegek megértésében, erkölcsi, 

esztétikai értékek felismerésében. 

 

Rendezett, olvasható, a tanulás eszközeként használt írás. A mondatfajták és a tanult szófajok 

biztonságos felismerése szövegben, megnevezésük. A szótövek és toldalékok 

megkülönböztetése legalább az egyalakú szótövek esetében. A tanult helyesírási szabályok 

alkalmazása legalább az iskolai munkafüzetek és feladatlapok szó- és szöveganyagának 

körében. Újabb 20-25 szóban a j hang helyes jelölése. A tanítói javítással vagy tanulói 

önellenőrzéssel feltárt helyesírási hibák kijavítása. 



A könyvek önálló keresése a könyvtárban. A könyvek tartalomjegyzékének használata. 

Könyvek és egyéb információhordozók felhasználása segítségadással tanulási feladatokhoz. 
 



 

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola 
H-1125 Budapest, 
Diana út 4. 
Tel.: (+36-1) 395-8167 Fax: (+36-1) 275-4009  jokai@jokaiiskola.hu 
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TÁNC ÉS MOZGÁS 
 

A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos 

kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. 

A tánc a mozgást a művészetek oldaláról ismerteti meg a tanulóval, értékesen kiegészítve a 

testnevelés órákon történő mozgásfejlesztést. A tánc tanítása a testnevelés órák keretében is 

történhet, megfelelő képesítésű pedagógus vezetésével. 

A tánc és a zene elválaszthatatlan kapcsolatából adódóan a tánc tanítása különleges 

zenei élményt is nyújt: a tanuló a mozgás által egész testében érzékeli a kísérő zenét, a zene 

aktív befogadójává válik. A néptánc tanítása során a tanuló számos olyan népdalt ismer meg, 

amely kiegészíti az ének-zene órán tanult dalok tárát, mozgással összhangban énekel, a 

hangszeres dallamokat is közelebb érzi magához a táncolás által, a népzenét így eredeti 

funkciójában éli át. Az ének-zene órán is alkalom nyílik arra, hogy az éneklést vagy 

zenehallgatást mozgással kapcsolják össze megfelelő képesítésű pedagógus vezetésével. 

A néptánc tanítása hatékonyan járul hozzá a magyarságtudat erősítéséhez, ugyanakkor 

közvetlen tapasztalat és élmény által teszi fogékonnyá a tanulót a szomszéd – esetleg 

távolabbi – népek hagyományai, kultúrája iránt. Néptánc és népzene hagyományunk egy 

évezred európai műveltségének lenyomatát őrzi, ezért megismerése nemcsak a Kárpát-

medencében élő más népek kultúrája iránt teszi fogékonnyá a tanulót, hanem európai 

művelődéstörténeti összefüggések megértéséhez is hozzásegíti. A nemzetiségi iskolákban a 

néptánc tanítás az identitás őrzésének egyik alapvető eszköze lehet. 

A tánc tanítása fejleszti a ritmusérzéket, a térérzékelést, a testtartást és a 

mozgáskoordinációt, amely a mindennapi élet számos területén fontos a tanuló számára. 

Hozzájárul az egészség megőrzéséhez, fejleszti a társas kapcsolatok iránti érzéket: 

együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik személy, a másik csoport 

elfogadására és megbecsülésére ösztönöz. 

Az iskolai tánctanulás bekapcsolódási lehetőséget biztosít a tanuló számára a táncos 

kulturális életbe: a tánc- és mozgásművészet értő befogadójává, a táncos szórakozás 

(táncházak, táncos szórakozóhelyek) aktív részesévé formálja. 

A kerettanterv nem említ konkrét táncokat, hiszen a tanmenetbe bekerülő táncok, 

táncstílusok kiválasztása a tanár feladata az iskola és az osztály/csoport adta lehetőségek 

gondos mérlegelése után. Azt az elvet azonban rögzíti, hogy a tánc tanításának elsődleges 

célja a táncolás, az éneklés és a játék örömének, közösségformáló erejének megélése, 

képességfejlesztő hatásainak kiaknázása. Az esetleges produkció létrehozása csak jóval ezek 

után következő szempont lehet. Azt az elvet is rögzíti, hogy a tanuló lehetőség szerint saját 

szűkebb hazájának néphagyományából kiindulva ismerkedjen a tánc és mozgás világával, 

fokozatosan bővítve a megismert stílusok körét.  

A kerettantervben szereplő tematikai egységek nem időben követik egymást. Az órák 

anyaga általában több tematikai egység, amelyeket a tanár belátása szerint arányosan oszt el 

az adott időkeretben, vagy akár többet is alkalmaz párhuzamosan. Ezért nem történik utalás az 

egyes tematikai egységekhez ajánlott óraszámra. A kerettanterv anyagát heti egy – az öt 

mozgásos óra egyike – órára terveztük. 

A tánc tanításának tárgyi feltétele a megfelelő méretű, megfelelően rugalmas 

padlózatú, jól szellőztethető terem, valamint a megfelelő hangminőségű és teljesítményű 

zenelejátszó berendezés. 

A tánc és mozgás tanításának sajátossága, hogy az egyes tematikai egységek és 

fejlesztési célok gyakorlatilag a teljes 12 évfolyamon keresztül húzódnak, fokozatosan 

elmélyítve, pontosítva, finomítva az újra és újra visszatérő témákat. Ezért elkerülhetetlennek 

látszottak a gyakori ismétlések. Az ismétlődő keretek változatos, egymásra épülő tartalommal 

való kitöltése a pedagógus feladata a helyi adottságok mérlegelése alapján. 



 

 

1–2. évfolyam 

 

A tánc tanítása, mint művészetpedagógiai tevékenység széleskörűen fejleszti a tanuló 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét, nemcsak a mozgásművészet, hanem a 

zene- és színházművészet területén is, melyeknek így értő befogadójává, igényes közönségévé 

válhat. A művészi mozgással való ismerkedés más területeken is erősíti a tanuló 

megnyilvánulásainak magabiztosságát.  

A táncolás javítja a testtartást, az állóképességet, fejleszti a mozgáskoordinációt, 

stresszoldó és örömöt adó tevékenység, ezzel fontos eszközévé válik a testi és lelki egészségre 

nevelésnek.  

A tánc és a mozgás segíti a tanulót, hogy önmagát helyesen érzékelje, helyezze el 

térben és időben vagy éppen társaihoz képest, a csoportos vagy páros táncolás élménye pedig 

a társakhoz, a másik nemhez való viszony fejlődését szolgálja. Az improvizáció gyakorlása 

már kezdeti szinten is fejleszti a tanuló kifejezőkészségét, problémamegoldó képességét, 

növeli önbizalmát. A tánc és mozgás tanítása ezért fontos a szociális kompetencia, az 

önismeret és társas kultúra fejlesztése szempontjából. 

A tánc és a hagyományos népi játékok olyan közösségi élményeket nyújtanak a 

tanulónak, amelyek segítik a kapcsolati rendszerekben adódó szerep megértését, a kooperáció 

fejlesztését, a szabályok elfogadását, ezzel szolgálják az állampolgárságra és demokráciára 

nevelést. 

A helyi kis közösségek, az egyes földrajzi tájak, népcsoportok tánc- és zenei 

hagyományainak megismerése élményszerűen erősíti a szülőföldhöz, hazához való kötődést, 

szolgálja a hazafias nevelést. 

A tánc tanítása ráirányítja a tanulók figyelmét az IKT-eszközökön elérhető értékes, 

művészi tartalmakra, erősítve ezzel a médiatudatosságra nevelést. 

 

 1. évfolyam 2. évfolyam 

Éves óraszám: 36 óra 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 1 óra 

Néptánc – ének – népi játék: 32 óra 32 óra 

Népszokások: 4 óra 4 óra 

 

Tananyag 

 1. évfolyam 2. évfolyam 

 

Néptánc 

Sárközi ugrós motívumok, 

alapozása, 

ritmikai felismerése. A tanult 

motívumokból szabad 

improvizatív táncolás. 

 

Sárközi páros ugrós 

motívumok, alapozása, 

ritmikai felismerése. A tanult 

motívumokból szabad egyéni 

és páros improvizatív 

táncolás. 

Ének-játékok A tájegység jellegzetes 

gyermek játékai és az ugrós 

tánc énekei. 

A tájegység jellegzetes 

gyermek játékai és az ugrós 

tánc énekei. 

Népszokások Beszélgetés a Luca napi és 

farsangi népszokásokról. 

Lány és fiú népviselete 

(ruhadarabok- tájnevei, 

színei) 

Luca napi és virágvasárnapi 

népszokások. 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mozgásanyanyelv megalapozása 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Az óvodában tanult népi játékok, a hozzájuk kapcsolódó dalok, 

alapvető mozdulattípusok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közös tánc, mozgás, a zene, a közös éneklés és játék örömének 

komplex élményén keresztül ismerkedés a tanuló szűkebb hazája 

néptánc-, népzene- és népijáték-hagyományaival. A kis közösséghez 

(osztály, csoport), a nagyobb közösséghez (település, nemzetiség), 

illetve a nemzethez tartozás tudatának erősítése. 

Alapvető táncos készségek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanár által mutatott elemi mozdulatok, motívumok társakkal együtt 

szimultán követése, majd önálló ismétlése. Tánctípusonként több, a 

tanuló életkorának megfelelően kiválasztott motívum megismerése, 

egyszerűbb motívumkapcsolások. 

A tanár és párja által mutatott mozdulatok, motívumok szimultán 

követése párjával együtt. Kísérletezés az önálló és páros 

improvizáció alapjaival. 

A tanult táncok nevének rögzítése. 

Ének-zene: népzenei 

anyag, népi 

gyermekjátékok. 

 

Környezetismeret: 

néprajzi tájegységek, a 

népi kultúra értékei, 

népszokások. 

 

Testnevelés és sport: 

helyes testtartás, 

mozgáskultúra, 

mozgásműveltség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kör, sor, pár, kapu, lépés (motívum), rögtönzés (improvizáció). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ritmusérzék fejlesztése 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás 
Az óvodából ismert metrumra lépés, tapsolás, negyed és nyolcad érték 

érzékelése, tapsolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A ritmusérzék fejlesztése a tánc, ének és a kísérő zene metrikai-ritmikai 

egységbe rendezésének érdekében.  



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyenletes járás, dobogás, tapsolás, az ütemhangsúly érzékeltetése 

kísérő zenére, saját énekére vagy belső lüktetésre. 

A tanár által mutatott egy-két ütem terjedelmű ritmusképletek 

reprodukálása társakkal vagy egyénileg. Negyed és nyolcad értékek, 

negyed szünetek érzékelése, reprodukálása. 

Részvétel a ritmusgyakorlatokban egész testtel. 

A tempó és a dinamika változásának követése. 

Ének-zene: 

ritmushangszerek, 

ritmikai 

többszólamúság, 

dallam- és 

ritmusosztinátó, 

koordinációs 

gyakorlatok. 

 

Dráma és tánc: 

látható, hallható, 

érzékelhető ritmusok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tempó, hangsúly, „tá”, „ti” (negyed, nyolcad). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tánchoz kapcsolódó ének-zenei ismeretek 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az óvodában tanult dalok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zene és tánc egységének érzékeltetése, az énekhang javítása, a zenei 

hallás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult táncokhoz kapcsolódó zene felismerése, a táncokhoz 

kapcsolódó dalok éneklése, társakkal együtt a tanár vezetésével, majd 

anélkül, esetleg önálló éneklése. 

A kísérő zenét játszó hangszerek/hangszeregyüttesek megismerése, a 

hangszerek nevének és a tanult táncok nevének rögzítése. Lehetőség 

szerint találkozás élő zenével. 

A különböző típusú táncok kísérőzenéje tempójának érzékelése. 

Ének-zene: hallás utáni 

daltanulás, 

zenehallgatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dal, versszak, tempó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Eligazodás a térben 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az óvodában gyakorolt egyszerű mozdulatok, térformák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló testtudatának, testtartásának fejlesztése, az adott térhez és 

társaihoz való térbeli viszonyulásának érzékeltetése, tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Tánc közben is ügyelés a helyes testtartásra, a test mozdulatok 

közben változó határainak érzékelése. 

Párjához, társaihoz való térbeli viszony érzékelése, részvétel kör, sor, 

ív alkotásában, a távolságok érzékelése. 

Egyre biztosabb mozdulás adott irányban, forgásirány azonosítása. 

A tanult táncok és játékok által megkövetelt térformák megvalósítása 

tanári segítséggel vagy anélkül. 

Testnevelés és sport: 

térbeli tudatosság. 

 

Matematika: 

Tájékozódás a térben 

(alapvető fogalmak 

ismerete). 

Tájékozódás a külső 

világ tárgyai szerint, a 

tájékozódást segítő 

viszonyok ismerete (pl. 

mellett, között, előtt, 

mögött). 

 

Dráma és tánc: tér, 

térköz, tájékozódás, 

irányok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testrész, irány, kör, sor, ív, kígyóvonal, csigavonal, kapu. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Népi játékok 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az óvodában tanult népi játékok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelően megválasztott játékok nyújtotta élményen 

keresztül a kooperáció, a kezdeményező- és helyzetfelismerő képesség, 

az egymáshoz való alkalmazkodás és a szabályok elfogadásának 

képessége, a térérzékelés, az ének- és beszédhang, és a ritmusérzék 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés társaival együtt, tanári irányítással – elsősorban a tanuló 

szűkebb hazájában, közösségében ismert – hagyományos játékokkal. 

A megismert játékok körének bővítése. Tanári irányítás, segítség 

mellett a játékokhoz vagy egyes szerepekhez tartozó dalok, 

szövegek, szabályokat megismerése, alkalmazása. 

A néphagyományból a sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és 

kapuzó játékok megismerése.  

Ének-zene: népzenei 

anyag, népi 

gyermekjátékok 

énekléssel. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: mondókák, 

népdalok, népi játékok. 

 

Testnevelés és sport: 

népi gyermekjátékok. 

 

Környezetismeret: 

néprajzi tájegységek, a 

népi kultúra értékei. 

 

Dráma és tánc: 



együttjátszás különféle 

interaktív 

helyzetekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játék, szabály, szerep. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hagyományismeret 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Óvodai ismeretek a naptári ünnepekről, szokásokról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult táncokhoz, dalokhoz, játékokhoz közvetlenül kötődő 

hagyományok, szokások megismerése, a dalok szövegének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Képalkotás a közvetlenül a táncolás élményéhez kötődő irányított 

beszélgetések során a hagyományos táncalkalmak, a hagyományos 

közösségek táncéletének jellemzőiről. 

A tanult dalok szövegének – a tanár irányításával, az esetleges 

ismeretlen fogalmak tisztázása után – társakkal közös értelmezése. 

A tanult táncokhoz, dalokhoz és játékokhoz kapcsolódóan 

élményszerzés az év jeles napjaival, ünnepeivel kapcsolatban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: népmesék, 

népdalok, 

népszokások. 

 

Környezetismeret: 

néprajzi tájegységek, a 

népi kultúra értékei, 

népszokások. 

 

Dráma és tánc: a 

közvetlen 

környezetben ismert 

szokásokhoz 

kapcsolódó 

hagyományok, 

szertartások 

dramatikus 

vonatkozásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táncalkalom, táncház, fonó, „játszó”, pár, felkérés, farsang, nagyböjt, 

húsvét, advent, karácsony, újév. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanult táncstílusok körének bővítése 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás A megalapozott mozgásanyanyelv 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismert táncok, táncstílusok körének fokozatos bővítése a 

helyi/nemzetiségi hagyományokra épülő mozgásanyanyelv 

megismerése után az osztály/csoport képességeinek megfelelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Az elsőként tanult helyi/nemzetiségi táncstílus mellé az 

osztály/csoport képességeit mérlegelve egy következő felvétele, 

fokozatos kitekintéssel. 

A tanult táncstílusok felismerése irányítással, a táncok nevének 

megismerése, a kísérő zene eltérő vagy éppen azonos 

jellegzetességeinek fokozatos megismerése, megszokása. 

Számos, a tanult táncokhoz kapcsolódó dal megismerése.  

Ének-zene: a népzenei 

anyag és a népi 

gyermekjátékok 

énekléssel, ritmikus 

mozgással. 

 

Dráma és tánc: 

szöveges alkotások 

játékos, mozgásos 

vagy táncos 

megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tájegység, népcsoport/nép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Improvizációs készség fejlesztése 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Alapmotívumok ismerete, alapvető motívumfűzési elvek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tánc mint kifejező- és kommunikációs eszköz jelentőségének 

megtapasztalása már a tanulás kezdeteitől. A puszta reprodukció 

mellett az alkotó, kreatív mozgás örömének megélése. A magyar 

néptánc improvizatív jellegének tudatosítása.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Néhány motívum elsajátítása után önálló felidézésük, 

összekapcsolásuk. 

Párral vagy társakkal összhangban, együttműködve egyszerű 

táncfolyamatot létrehozása. 

Ének-zene: a zenei 

fantázia fejlesztése sok 

zenei játékkal, 

ritmusos és énekes 

szabad rögtönzésekkel. 

 

Dráma és tánc: 

csoportos 

improvizációs játékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rögtönzés (szabad tánc, improvizáció), lépés (motívum), pár vezetése.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló életkorának és képességeinek megfelelően –tanári irányítással – 

táncolja a tanult táncokat (pl. szűkebb hazája néptáncait és még egy-két 

táncstílust), ismeri és énekli a hozzájuk kapcsolódó dalokat, felismeri az 

egyes tánctípusok kísérőzenéjét. 

Ismeri és alkalmazza a tanult játékok szabályait, ismeri a hozzájuk 

kapcsolódó dalokat, szövegeket. Érzi a kísérő zene vagy ének tempóját, 

lüktetését, amivel saját mozgását is összhangba tudja hozni.  

Képes helyes testtartással, párjához, társaihoz térben alkalmazkodva 

táncolni, a tanult táncok és játékok térformáit megvalósítani. 

Ismeri és érti a tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkcióját. 



Értelmezni tudja a tanult dalok szövegét. 

A tanuló megtapasztalja a közös mozgás, játék és éneklés örömét.   

 

 

3–4. évfolyam 

 

A tantárgy szerepe a fejlesztési területekben, a nevelési célok elérésében és a 

kulcskompetenciák fejlesztésében nem tér el az 1–2. évfolyamtól. A tanuló szempontjából 

azonban lényeges része a fejlődésnek a spontán utánzás, a tanár követésén alapuló mozgás 

önállóbbá és tudatosabbá érése. 

 

 

 3. évfolyam 4. évfolyam 

Éves óraszám: 36 óra 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 1 óra 

Néptánc – ének – népi játék: 32 óra 32 óra 

Népszokások: 4 óra 4 óra 

 

Tananyag 

 3. évfolyam 4. évfolyam 

 

Néptánc 

Sárközi bővített ugrós 

motívumok, elsajátítása, 

ritmikai felismerése. A tanult 

motívumokból szabad 

improvizatív táncolás. 

Etűdök tanulása és a tanult 

motívumok alkalmazása. 

 

Dél-alföldi oláhos és csárdás 

motívumok, alapozása, 

ritmikai felismerése. A tanult 

motívumokból szabad egyéni 

és páros improvizatív 

táncolás. 

Ének-játékok A tájegység jellegzetes 

gyermek játékai és az ugrós 

tánc énekei. 

A tájegység jellegzetes 

gyermek játékai és az ugrós 

tánc énekei. 

Népszokások Farsangi és pünkösdi 

népszokások. 

Karácsonyi és húsvéti 

ünnepkör. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanult táncstílusok körének bővítése 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az 1–2. évfolyamon tanult táncok ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A megismert táncok, táncstílusok körének fokozatos bővítése az 

osztály/csoport képességeinek megfelelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyre jobb elmélyülés a tanult stílusok és tánctípusok 

jellegzetességeiben, a tanár döntése szerint ismerkedés újabb 

stílusokkal. 

A tanult táncstílusok megkülönböztetése, a táncok nevének ismerete, 

a kísérőzene eltérő vagy éppen azonos jellegzetességeinek 

Ének-zene: népzenei 

anyag és népi 

gyermekjátékok 

énekléssel, ritmikus 

mozgással. 



felismerése. 

A magyar néptánc-hagyomány alapvető tánctípusainak ismerete. 

A táncokhoz kapcsolódó ismert dalok számának bővülése.  

 

Dráma és tánc: 

szöveges alkotások 

játékos, mozgásos 

vagy táncos 

megjelenítése. 

 

Testnevelés és sport: 

helyes testtartás, 

mozgáskultúra, 

mozgásműveltség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tánctípus, tájegység, népcsoport/nép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ritmusérzék fejlesztése 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az 1–2. évfolyam ritmusgyakorlatai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A ritmusérzék fejlesztése a tánc, ének és a kísérőzene metrikai-ritmikai 

egységbe rendezésének érdekében.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyenletes járás, dobogás, tapsolás, az ütemhangsúly érzékeltetése 

kísérőzenére, a tanuló saját énekére vagy belső ritmusra. 

A tanár által mutatott hosszabb, 4-8 ütem terjedelmű ritmusképletek 

társakkal együtt történő, vagy egyéni reprodukálása. Negyed, 

nyolcad és tizenhatod érték, nyújtott és éles ritmusok, szinkópa, 

negyed és nyolcad szünetek érzékelése, reprodukálása.   

Részvétel a ritmusgyakorlatokban egész testtel, a különböző 

testrészek ritmusában egyszerű párhuzamosságok kivitelezése. 

A tempó és a dinamika változásának követése vagy a tempó és a 

dinamika változtatása. 

Ének-zene: 

ritmushangszerek, 

ritmikai 

többszólamúság, 

dallam- és 

ritmusosztinátó, 

koordinációs 

gyakorlatok. 

 

Dráma és tánc: 

látható, hallható, 

érzékelhető ritmusok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tempó, ütemmutató (metrum), hangsúly, „tá”, „ti”, „tiri” (negyed, nyolcad, 

tizenhatod), szinkópa, szünet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tánchoz kapcsolódó ének-zenei ismeretek 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az 1–2. évfolyamon szerzett zenei ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zene és tánc egységének érzékeltetése, az énekhang javítása, a zenei 

hallás fejlesztése. Az IKT-eszközök médiatudatos használatának 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



A tanult táncokhoz kapcsolódó zene felismerése, a kísérő zenében a 

táncokhoz kapcsolódó dalok felismerése, és éneklése társakkal 

együtt, vagy önállóan. 

A kísérő zenét játszó hangszerek/hangszeregyüttesek ismerete (pl. a 

népi vonós hangszeregyüttes tagjai funkcióinak ismerete és értése). 

Jellegzetes hangszerek megismerése.  

Lehetőség szerint találkozás élő zenével.  

Az IKT-eszközök használatával is tapasztalatszerzés a táncokhoz 

kapcsolódó zenéről. 

A különböző típusú táncok kísérőzenéje zenei jellegzetességeinek 

érzékelése (tempó, metrum).  

Ének-zene: hallás utáni 

daltanulás, 

zenehallgatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dal, versszak, tempó, IKT-eszköz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Eligazodás a térben 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az 1–2. évfolyam térgyakorlatai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló testtudatának, testtartásának fejlesztése, az adott térhez és 

társaihoz való térbeli viszonyulásának érzékeltetése, tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tánc közben is ügyelés a helyes testtartásra, a test mozdulatai közben 

változó határainak érzékelése.  

Párjához, társaihoz való térbeli viszony érzékelése, részvétel kör, sor, 

ív alkotásában, a távolságok érzékelése.  

Adott irányban mozdulás, forgásirány azonosítása. 

A tanult táncok és játékok által megkövetelt térformák 

megvalósítása.  

Testnevelés és sport: 

térbeli tudatosság.  

 

Matematika: 

Tájékozódás a térben 

(alapvető fogalmak 

ismerete). 

Tájékozódás a külső 

világ tárgyai szerint, a 

tájékozódást segítő 

viszonyok ismerete (pl. 

mellett, között, előtt, 

mögött).  

Tájékozódás a tanuló 

saját mozgó, forgó 

testének aktuális 

helyzetéhez képest (pl. 

a bal, jobb). 

 

Dráma és tánc: tér, 

térköz, tájékozódás, 

irányok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testrész, irány, kör, sor, ív, kígyóvonal, csigavonal, kapu. 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Népi játékok 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az 1–2. évfolyamon tanult népi játékok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelően megválasztott játékok nyújtotta élményen 

keresztül a kooperáció, a kezdeményező- és helyzetfelismerő képesség, 

az egymáshoz való alkalmazkodás és a szabályok elfogadásának 

képessége, a térérzékelés, az ének- és beszédhang, és a ritmusérzék 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ismert játékok körének bővítése. Társakkal az önálló játék, a 

szerepek, dalok, mozdulatok ismerete a szabályok elfogadása és 

alkalmazása által. 

A néphagyományból további sport jellegű, párválasztó, fogyó-

gyarapodó és kapuzó játékok megismerése.  

A hagyományos népi játékok és a ma ismert sportágak, valamint a 

drámajátékok összefüggéseinek, szerves kapcsolatának felismerése. 

Ének-zene: a népzenei 

anyag, népi 

gyermekjátékok 

énekléssel. 

 

Testnevelés és sport: 

népi gyermekjátékok. 

 

Dráma és tánc: együtt 

játszás különféle 

interaktív 

helyzetekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játék, szabály, szerep. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hagyományismeret 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az 1–2. évfolyamon megszerzett ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult táncokhoz, dalokhoz, játékokhoz közvetlenül kötődő 

hagyományok, szokások megismerése, a dalok szövegének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közvetlenül a táncolás élményéhez kötődő irányított beszélgetések 

során képalkotás a hagyományos táncalkalmak, a hagyományos 

közösségek táncéletének jellemzőiről. 

A tanult dalok szövegének – az esetleges ismeretlen fogalmak 

tisztázása után – társakkal közös értelmezése. 

Találkozás a tanult táncokhoz kapcsolódó viselet jellegzetességeivel, 

lehetőleg közvetlen tapasztalat alapján. 

A tanult táncokhoz, dalokhoz és játékokhoz kapcsolódóan 

élményszerzés az év jeles napjaival, ünnepeivel kapcsolatban. 

A legfontosabb naptári ünnepek megnevezése. Néhány, az 

ünnepekhez kapcsolódó népszokás megismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: népmesék, 

népdalok, 

népszokások. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra 

legjellemzőbb példái. 

 

Környezetismeret: 

néprajzi tájegységek, a 



Közvetlen vagy közvetett tapasztalatok szerzése a tanuló szűkebb 

hazájának hagyományairól (múzeum, kiállítás meglátogatása,  

IKT-eszközök használata). 

népi kultúra értékei, 

népszokások. 

 

Dráma és tánc: a 

közvetlen 

környezetben ismert 

szokásokhoz 

kapcsolódó 

hagyományok, 

szertartások 

dramatikus 

vonatkozásai. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: ünnepek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táncalkalom, táncház, fonó, „játszó”, pár, felkérés, farsang, nagyböjt, 

húsvét, advent, karácsony, újév, viselet.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Improvizációs készség fejlesztése 

Órakeret 

folyamatos 

Előzetes tudás Az 1–2. évfolyam improvizációs gyakorlatai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tánc mint kifejező- és kommunikációs eszköz jelentőségének 

megtapasztalása már a tanulás kezdeteitől. A puszta reprodukció 

mellett az alkotó, kreatív mozgás örömének megélése. A táncok 

improvizatív vagy kötött jellegének tudatosítása (pl. a magyar néptánc). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Párral vagy társakkal összhangban, együttműködve táncfolyamatok 

létrehozása.  

A motívumismeret bővülése és az adott tánc struktúrájának egyre 

mélyebb megértése révén az improvizatív készség fokozatos 

fejlődése. 

Az eltérő tánctípusok, táncstílusok motívumkészletének és 

struktúrájának egyre biztosabb elkülönítése. 

A tánc (pl. a magyar néptánc) alapvetően improvizatív jellegének 

tudatosítása. 

Ének-zene: zenei 

játékok, ritmusos és 

énekes szabad 

rögtönzések. 

 

Dráma és tánc: 

csoportos 

improvizációs játékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rögtönzés (szabad tánc, improvizáció), lépés (motívum), pár vezetése, 

tájegység, népcsoport/nép. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismer és korának megfelelően társaival/párjával táncol többféle 

táncstílust, azokon belül többféle tánctípust, magabiztosan érzi a 

kísérőzene vagy ének tempóját, lüktetését, amivel saját mozgását is 

összhangba tudja hozni. Érzékeli és követi a tempóváltozásokat, képes 

egyenletes mozgásra. 

Felismeri a táncot kísérő zenében a tanult dalokat, képes azokat zenével 



énekelni mozgás közben is. Tisztában van a táncot kísérő hangszeres 

együttes tagjainak funkcióival, ismeri a hangszereket. Tisztában van 

azzal, hogy az IKT-eszközök által hozzáférhetők a tanult táncokhoz 

kapcsolódó zenei és mozgókép anyagok. 

Képes helyes testtartással, párjához, társaihoz térben alkalmazkodva 

táncolni, az irányokra vonatkozó utasításokat végrehajtani, a tanult táncok 

és játékok térformáit megvalósítani. 

Ismeri és önállóan alkalmazza a tanult játékok szabályait, ismeri a 

hozzájuk tartozó dalokat és szövegeket. Képes belehelyezkedni a játék 

adta szerepekbe, társait partnerként, sportszerűen kezeli, át tudja élni a 

közös játék örömét. 

Ismeri és érti a tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkcióját. 

Élményt szerez az eredeti funkció újraértelmezéséről (pl. táncház, 

revival). Értelmezni tudja a tanult dalok szövegét. 

Életkorának és képességeinek megfelelően párjával vagy társaival 

együttműködve improvizálja a tanult táncokat. 

A tanuló megtapasztalja a közös mozgás, játék és éneklés örömét. 
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Matematika az általános iskolák 1–4. évfolyama számára 

Célok és feladatok 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint 

tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 

A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 

személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 

létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább 

ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő 

modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai 

logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, 

algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés 

sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek 

érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek 

fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó 

gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető 

tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, 

transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének 

megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít 

kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. 

Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött 

szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a 

tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések 

felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a 

kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő 

önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a 

többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a 

komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, 

rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a 

matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a 

matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az 

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

haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, 

az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma 

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és 

kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és 

tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok 

értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média 

közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai 

szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, 

pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 

tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, 

kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő 

szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók 

pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás 

folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, 

az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A 

matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök 

(zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), az internet, az oktatóprogramok stb. 

célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások 

megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális 

önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a 

kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak 

meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség 

fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, 

szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak kiemelt 

szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szinten, 

rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb 

megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimumproblémáknak, amelyek 

gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, 

bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi 

fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, 

futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban 

hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves 

része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy milyen területeken tud 

segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerteket 

alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben használó 
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szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, 

ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását. 

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok 

és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív 

hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A 

motivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy 

mozzanatának megismertetése. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények 

figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás 

szükséges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége 

igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet 

kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást 

igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók 

számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a 

középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, 

az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az 

esélyegyenlőség megvalósulását. 

Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás-tanítás célja, hogy formálódjon és 

gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak 

megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a 

tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika 

tudományának megismeréséhez. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a 

fogalmak kellően változatos, gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez. 

Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak alapozása, alakítása, egyes 

matematikai tartalmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai szaknyelv 

használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív cselekvő 

tevékenységén keresztül erősödik az akarati, érzelmi önkifejező képességük, 

kommunikációjuk, együttműködési készségük, önismeretük. A sokszorosan (tévedésekkel és 

korrekcióval) bejárt utak nélkül nincs mód az önálló ismeretszerzés megtanulására. A gyerekek 

tempójának megfelelően haladva, az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére helyezzük a 

hangsúlyt. Apró lépésekkel, spirális felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot.  

Fontos, hogy biztosított legyen a gyerekek számára az alkotás lehetősége, melyben 

megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez 

lehet az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók 

felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. Ebben 

a korban a képességfejlesztésnek, a kreatív és kritikai gondolkodás kialakításának van kiemelt 

szerepe. Ez a szakasz a tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre épít, és ezáltal fejleszti a tanulók 

megismerési és gondolkodási képességét. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további 

felfedezésre, kutatásra ösztönöz. 

Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata:  

 • felfedeztetni a matematika és a valóság elemi kapcsolatát;  
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 • kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés képességét az alapvető 

ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával;  

 • fejleszteni a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot;  

 • biztos szám- és műveletfogalmat kialakítani,  

 • fejleszteni a számolási készséget.  

A tankönyvválasztás szempontjai 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe:  

 – a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

 – a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható; 

 – a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és igényeinek 

megfelelő használatra a tanév(ek) során; 

 – a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 

fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására; 

 – segítse a helyes tanulási szokások, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását; 

 – biztosítson lehetőséget a mennyiségi és minőségi differenciálásra egyaránt; 

 – változatos feladatokon keresztül szemléltesse a matematika szerepét a mindennapi életben; 

 – alakítsa ki az önellenőrzés igényét; 

 – ábraanyaga, betűmérete igazodjon az életkori sajátosságokhoz; 

 – felépítése (témák, feladattípusok) logikus, könnyen követhető legyen; 

 – feladatrendszere változatos legyen tartalom, típus, nehézségi fok és funkció tekintetében. 

 – A tankönyv önmagában kiszolgálja az adott tantárgy helyi tantervébe foglaltak tanítását. 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

 – amelyek több éven keresztül használhatók;  

 – amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 

 – amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); 

 – amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 

órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel;  

 – amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal; 

Javasolt taneszközök a Kerettanterv követelményeihez: 

 – A Sokszínű matematika tankönyvcsalád 1–4. évfolyam számára szóló könyvei, tanári 

segédletei és digitális tananyagai (munkatankönyv, számolófüzet, tudásszintmérő 

feladatlap, számvázoló, applikációs készlet), mágnestábla, interaktív tábla (mozaBook), 

számítógép (mozaWeb*), projektor stb. 

 – A kerettantervben számos helyen szerepel utalás az informatika, az interaktív tananyagok, 

interaktív tábla használatára. Az ehhez szükséges valamennyi digitális tananyagot és 
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eszközt biztosítják a mozaBook digitális tankönyvek (iskolai használat esetén), illetve a 

mozaWeb* internetes tankönyvek (az otthoni gyakorláshoz, tanuláshoz).  

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

1.évfolyam 4 144 

2. évfolyam 4 144 

3.évfolyam 4 144 

4.évfolyam 4 144 
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1. osztály 

Időkeret: 144 óra/év (4 óra/hét) 

Fejezetek 

Az új tananyag 

feldolgozásának 

óraszáma 

A gyakorlás  

óraszáma 

(szabadon 

felhasználható 

10%) 

Ismétlés, 

számonkérés, 

óraszáma 

1. Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

 folyamatos folyamatos  

2. Számelmélet, algebra 32 36 + 14 6 

3. Függvények, az analízis 

elemei 
6 10 3 

4. Geometria, mérések 10 22 3 

5. Statisztika, valószínűség 2   

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése.  

 – Az összehasonlítás képességének fejlesztése.  

 – Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal.  

 – Halmazszemlélet megalapozása.  

 – Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. 

Előzetes tudás 

Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, 

fent, jobbra, balra) ismerete. 

Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő 

tevékenység.  

A feladat gondolati úton való megoldásának képessége 

(helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). 

Tevékenységekben (rajzaiban) újszerű ötletek, kreativitás, 

fantázia megjelenése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tárgyak, személyek, dolgok 

összehasonlítása, válogatása, 

rendezése, csoportosítása, 

Összességek alkotása adott 

feltétel szerint, 

halmazalkotás. 

Környezetismeret: tárgyak, 

élőlények összehasonlítása, 

csoportosítása különböző 
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halmazok képzése közös 

tulajdonságok alapján. 

Személyekkel vagy 

tárgyakkal kapcsolatos 

jellemzők azonosítása, 

összegyűjtése, csoportosítása 

pl. interaktív tábla 

segítségével. Interaktív tábla 

tulajdonságok alapján, pl. 

élőhely, táplálkozási mód stb. 

Állítások igazságtartalmának 

eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi 

szavak értő ismerete, 

használata. 

Egyszerű matematikai 

szakkifejezések és jelölések 

bevezetése a fogalmak 

megnevezésére. 

Relációszókincs: kisebb, 

nagyobb, egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és 

használata (=, <, >). 

Lehetőség szerint 

számítógépes, interaktív 

táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok 

alkalmazása. Interaktív tábla 

Környezetismeret: természeti 

jelenségekről tett igaz-hamis 

állítások. 

Halmazok számossága. 

Halmazok összehasonlítása. 

Megállapítások: mennyivel 

több, mennyivel kevesebb 

elemet tartalmaz. 

Csoportosítások. 

Igaz – hamis állítások 

megfogalmazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Mennyiségi kapcsolatok 

felfedezése, a változások 

követése. 

Tantárgyi oktató- és 

ismeretterjesztő programok 

futtatása. Interaktív tábla 

Testnevelés és sport: párok, 

csoportok alakítása.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szavak csoportosítása 

szótagszám szerint. 

Néhány elem sorba rendezése 

próbálgatással. 

Tárgysorozatok, 

számsorozatok alkotása. 

Finommotoros koordinációk: 

apró tárgyak (pl. pálcika, 

korong, termések, logikai 

lapok) rakosgatása. 

Testnevelés és sport: sorban 

állás különböző szempontok 

szerint. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, 

nagyobb, egyenlő. 

2. Számelmélet, algebra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Számlálás, számolási készség fejlesztése.  

 – A tartós figyelem fejlesztése. 

 – Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése.  

 – Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek 

elvégzése az adott számkörben.  

 – A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata. 

 – Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása. 
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Előzetes tudás 

Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok 

számlálása tízig.   

Számok mutatása ujjaikkal.  

Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek 

megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, 

semmi).  

Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok 

összeválogatása (cipők, kesztyűk). 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számolás 20-as számkörben. 

Számfogalom kialakítása 20-

as számkörben. A valóság és a 

matematika elemi 

kapcsolatainak felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. 

Számok nevének sorolása 

növekvő és csökkenő 

sorrendben. 

Számlálás, számolási készség 

fejlesztése. 

A szám- és műveletfogalom 

tapasztalati úton való 

alakítása. Interaktív tábla 

Számok közötti 

összefüggések felismerése, a 

műveletek értelmezése tárgyi 

tevékenységgel és szöveg 

alapján.  

A valóság és a matematika 

elemi kapcsolatainak 

felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. 

Analógiás gondolkodás 

alapozása. 

Környezetismeret: 

tapasztalatszerzés a közvetlen 

és tágabb környezetben, 

tárgyak megfigyelése, 

számlálása. 

 

Ének-zene: ritmus, taps. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

mesékben előforduló számok. 

 

Testnevelés és sport: lépések, 

mozgások számlálása. 

Számok írása, olvasása 20-ig. 

Számok képzése, bontása 

helyi érték szerint. 

Egyedi tapasztalatok 

értelmezése (pl. ujjszámolás). 

Számjelek használata. 

Jelek szerepe, írása, 

használata és értelmezése. 

Interaktív tábla 

A számok számjegyekkel 

történő helyes leírásának 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: számjegyek 

formázása gyurmából, 

emlékezés tapintás alapján a 

számjegyek formájára. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

betűelemek írása. 

Számok becsült és valóságos 

helye a számegyenesen 

(egyes, tízes) 

számszomszédok.  

Számok nagyság szerinti 

összehasonlítása. Számok 

Mennyiségek megfigyelése, 

összehasonlítása. 

A mennyiségi viszonyok 

jelölése nyíllal, relációjellel. 

Testnevelés és sport: tanulók 

elhelyezkedése egymáshoz 

viszonyítva. 

 

Vizuális kultúra: tájékozódás 

a síkon ábrázolt térben. 



 

10 

egymástól való távolsága a 

számegyenesen. 

A tájékozódást segítő 

viszonyok megismerése: 

között, mellett. 

Tájékozódás a tanuló saját 

testéhez képest (bal, jobb). 

Tájékozódás lehetőleg 

interaktív program 

használatával is. 

Interaktív tábla 

Számok tulajdonságai: páros, 

páratlan. 

Tulajdonságok felismerése, 

megfogalmazása. 

Számok halmazokba sorolása. 

Lehetőleg tantárgyi 

oktatóprogram használata 

páratlan-páros tulajdonság 

megértéséhez. Interaktív tábla 

 

Számok összeg- és 

különbségalakja. 

Számok összeg- és 

különbségalakjának 

előállítása, leolvasása 

kirakással, rajzzal. 

Megfigyelés, rendszerezés, 

általánosítás. 

Igaz és hamis állítások 

megfogalmazása. 

 

Darabszám, sorszám, és 

mérőszám fogalmának 

megkülönböztetése. 

Halmazok számosságának 

megállapításával a 

természetes szám fogalmának 

kialakítása. 

Darabszám, sorszám és 

mérőszám szavak értő 

ismerete és használata. 

Környezetismeret: természeti 

tárgyak megfigyelése, 

számlálása. 

Az összeadás, kivonás 

értelmezései 

tevékenységekkel a 20-as 

számkörben. 

Az összeadás és a kivonás 

kapcsolata. 

Az összeadás tagjainak 

felcserélhetősége. 

Műveletfogalom alapozása, 

összeadás, kivonás 

értelmezése többféle módon. 

Rajzról, képről, összeadás 

kivonás írása; művelet 

megjelenítése képpel, 

kirakással. 

Műveletek tárgyi 

megjelenítése, matematikai 

jelek, műveleti jelek 

használata. Interaktív tábla 
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Fejben történő számolási 

képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése konkrét 

tevékenységeken keresztül. 

Összeadás, kivonás hiányzó 

értékeinek meghatározása 

(pótlás).  

Műveletek megfogalmazása, 

értelmezése. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata. Interaktív tábla 

Szöveges feladat értelmezése, 

megoldása.  

Megoldás próbálgatással, 

következtetéssel. 

Ellenőrzés. Szöveges 

válaszadás. 

Tevékenységről, képről, 

számfeladatról szöveges 

feladat alkotása, leírása a 

matematika nyelvén. 

Mondott, illetve olvasott 

szöveg értelmezése, 

eljátszása, megjelenítése rajz 

segítségével, adatok, 

összefüggések kiemelése, 

leírása számokkal. 

Állítások, kérdések 

megfogalmazása képről, 

helyzetről, történésről szóban, 

írásban. Interaktív tábla 

Lényegkiemelő és probléma-

megoldó képesség formálása 

matematikai problémák 

ábrázolásával, szöveges 

feladatok 

megfogalmazásával. 

Vizuális kultúra: hallott, 

látott, elképzelt történetek 

vizuális megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az 

olvasott, írott szöveg 

megértése, adatok keresése, 

információk kiemelése. 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, 

az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Összeg, különbség, számegyenes, 

művelet, páros, páratlan, egy- és kétjegyű 

számok, darabszám, sorszám, tőszám, 

felcserélhetőség,  

3. Függvények, az analízis elemei 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 – Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megállapítások 

megfogalmazása.  
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 – Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása. 

Előzetes tudás 

Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, 

forma szerint).  

Előrajzolás után díszítő sor rajzolása, a minták 

váltakozásával.  

Az idő múlásának megfigyelése, periódikusan ismétlődő 

események a napi tevékenységekben. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sorozat fogalmának 

kialakítása. 

Tárgy-, jel- és számsorozatok 

szabályának felismerése. 

Növekvő és csökkenő 

sorozatok. 

Sorozat képzése tárgyakból, 

jelekből, alakzatokból, 

számokból. 

Számsorozat szabályának 

felismerése, folytatása, 

kiegészítése megadott vagy 

felismert összefüggés alapján. 

Az összefüggéseket felismerő 

és a rendező képesség 

fejlesztése a változások, 

periodikusság, ritmus, 

növekedés, csökkenés 

megfigyelésével. 

Megkezdett sorozatok 

folytatása adott szabály 

szerint. Interaktív tábla 

Ének-zene: periodikusság 

zenei motívumokban. 

Összefüggések, szabályok.  

Számok mennyiségek közti 

kapcsolatok és jelölésük 

nyíllal. 

 

Számok táblázatba rendezése. 

Számpárok közötti 

kapcsolatok. 

Egyszerűbb összefüggések, 

szabályszerűségek 

felismerése. 

Szabályjátékok alkotása. 

Kreativitást fejlesztő 

feladatsorok megoldása. 

Interaktív tábla 

Változó helyzetek 

megfigyelése, a változás 

jelölése nyíllal. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, számsorozat, növekvő, 

csökkenő. Szabály, kapcsolat. 

4. Geometria, mérések 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
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 – Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése.  

 – Feladattudat és feladattartás fejlesztése.  

 – Térszemlélet kialakításának alapozása.  

 – Finommotorikus mozgás fejlesztése.  

 – Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában.  

 – Helyes és biztonságos eszközkezelés.  

 – A környezet megismerésének igénye.  

 – Mennyiségfogalmak kialakítása a 20-as számkörben, mérések alkalmilag választott és 

szabvány mérőeszközökkel.  

 – Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben.  

 – Irányok megismerése, alkalmazása. 

Előzetes tudás 

Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). 

Az azonos formák közül az eltérők kiválogatásának 

képessége.  

Adott formák összekapcsolása tárgyakkal.  

Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfelelően. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyenes és görbe vonal 

megismerése. 

Tudatos megfigyelés. 

Egyenes rajzolása vonalzóval. 

Objektumok alkotása 

szabadon. 

Környezetismeret: közvetlen 

környezet megfigyelése a 

testek formája szerint 

(egyenes és görbe vonalak 

keresése). 

A képszerkesztő program 

néhány rajzeszközének 

ismerete, a funkciók 

azonosítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

A számítógép kezelése 

segítséggel. Interaktív tábla 

 

Tapasztalatgyűjtés egyszerű 

alakzatokról. 

Képnézegető programok 

alkalmazása. 

A megfigyelések 

megfogalmazása az alakzatok 

formájára vonatkozóan. 

Alakzatok másolása, 

összehasonlítása, annak 

eldöntése, hogy a létrehozott 

alakzat rendelkezik-e a 

kiválasztott tulajdonsággal. 

A geometriai alakzatokhoz 

kapcsolódó képek 

megtekintése, készítése. 

Interaktív tábla 

Vizuális kultúra: Geometriai 

alakzatok rajzolása. A vizuális 

nyelv alapvető eszközeinek 

(pont, vonal, forma) 

használata és 

megkülönböztetése. 

Kompozíció alkotása 

geometriai 

alakzatokból.(mozaikkép) 
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Tengelyesen tükrös alakzat 

előállítása hajtogatással, 

nyírással, megfigyelése tükör 

segítségével. 

A tapasztalatok 

megfogalmazása. 

 

Képnézegető programok 

alkalmazása. 

A tükrös alakzatokhoz 

kapcsolódó képek 

megtekintése, jellemzése. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: alakzatok 

formájának megfigyelése a 

környezetünkben. 

Sík- és térbeli alakzatok 

megfigyelése, szétválogatása, 

megkülönböztetése. 

Síkidom és test 

különbségének megfigyelése. 

Síkidomok előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

rajzolással.  

Testek építése testekből 

másolással, vagy szóbeli 

utasítás alapján. 

Vizuális kultúra; 

környezetismeret: tárgyak 

egymáshoz való viszonyának, 

helyzetének, arányának 

megfigyelése. 

Síkidomok. (négyzet, 

téglalap, háromszög, kör). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és 

különbözőségek.  

Síkidomok rajzolása 

szabadon és szavakban 

megadott feltétel szerint. 

Összehasonlítás. 

Fejlesztőprogram használata 

formafelismeréshez, 

azonosításhoz, 

megkülönböztetéshez. 

Interaktív tábla 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vonalzó 

használata. 

Testek (kocka, téglatest). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és 

különbözőségek. 

Tulajdonságokat bemutató 

animációk lejátszása, 

megtekintése, értelmezése.  

Testek válogatása és 

osztályozása megadott 

szempontok szerint. 

Interaktív tábla 

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint, 

tulajdonságaik megfigyelése.  

A tér- és síkbeli tájékozódó 

képesség alapozása 

érzékszervi megfigyelések 

segítségével. 

Szemponttartás. Kreativitás 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testek építése. 

Tájékozódás, 

helymeghatározás, irányok, 

irányváltoztatások. 

Mozgási memória fejlesztése 

nagytesti mozgással, 

mozgássor megismétlése. 

Környezetismeret:  

az osztályterem 

elhelyezkedése az iskolában, 
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Térbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

Tájékozódás síkban (pl. 

füzetben, könyvben, 

négyzethálós papíron). 

Interaktív programok 

használata. Interaktív tábla 

az iskola elhelyezkedése a 

településen. 

 

Testnevelés és sport: térbeli 

tudatosság, elhelyezkedés a 

térben, mozgásirány, útvonal, 

kiterjedés. 

Összehasonlítások a 

gyakorlatban: (rövidebb-

hosszabb, magasabb-

alacsonyabb). 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Együttműködő képesség 

fejlesztése (pl. tanulók 

magasságának összemérése). 

Környezetismeret: közvetlen 

környezetünk mérhető 

tulajdonságai. 

Hosszúság, tömeg, űrtartalom 

idő.  

Mérőszám és mértékegység. 

Mérőeszközök. 

Mérések alkalmi és szabvány 

egységekkel: hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, idő. 

Szabvány mértékegységek 

megismerése:,m,  kg,  l, óra, 

nap, hét, hónap, év. 

Mennyiségek becslése. 

Azonos mennyiségek mérése 

különböző 

mértékegységekkel. 

Különböző mennyiségek 

mérése azonos egységgel. 

Mérőeszközök használata 

gyakorlati mérésekre. 

A becslés és mérés 

képességének fejlesztése 

gyakorlati tapasztalatszerzés 

alapján. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések 

megfigyeltetése 

tevékenykedtetéssel. 

Testnevelés és sport; ének-

zene: időtartam mérése 

egységes tempójú mozgással, 

hanggal, 

szabványegységekkel.  

 

Környezetismeret: hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, idő és 

mértékegységeik. 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése. 

Irányított keresés ma már 

nem használatos 

mértékegységekről.  

 

Mérőszám és mértékegység 

viszonya. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések megfigyelése. 

Tárgyak, személyek, 

alakzatok összehasonlítása 

mennyiségi tulajdonságaik 

alapján (magasság, szélesség, 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom). 

Interaktív programok 

használata. Interaktív tábla 

Környezetismeret; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

mérések a mindennapokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Egyenes és görbe vonal, szimmetria, 

mértékegység, mérőszám, hosszúság, 



 

16 

űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, 

síkidom, test. Becslés. 

5. Statisztika, valószínűség 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 – Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása.  

 – Együttműködés, egymásra figyelés.  

 – A világ megismerésének igénye.  

 – Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése. 

Előzetes tudás Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi megfigyelések, 

játékok, kísérletek. 

A matematikai tevékenységek 

iránti érdeklődés felkeltése 

matematikai játékok 

segítségével. 

Sejtések megfogalmazása, 

divergens gondolkodás. 

Interaktív tábla 

 

Tapasztalatszerzés a 

véletlenről és a biztosról. 

Tudatos megfigyelés. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása. 

Interaktív tábla 

 

Események, ismétlődések 

játékos tevékenység során. 

Célirányos, akaratlagos 

figyelem fejlesztése.  

Interaktív tábla 

 

A lehetetlen fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Adatgyűjtés célirányos 

megválasztásával a 

környezettudatos 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Statisztika. 

Adatok gyűjtése megfigyelt 

történésekről, mért vagy 

számlált adatok lejegyzése 

táblázatba. 

Események megfigyelése. 

Szokások kialakítása az 

adatok lejegyzésére. 

Adatokról megállapítások 

megfogalmazása: egyenlő 

adatok, legkisebb, 

legnagyobb adat kiválasztása. 

 



 

17 

Adatgyűjtés elektronikus 

információforrások 

segítségével. 

Információforrások, adattárak 

használata. Interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, 

statisztika, adat. 
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2. osztály 

Időkeret: 144óra/év (4 óra/hét) 

 

Fejezetek 

Az új tananyag 

feldolgozásának 

óraszáma 

A gyakorlás  

óraszáma 

(szabadon 

felhasználható 

10%) 

Ismétlés, 

számonkérés 

1. Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

 folyamatos folyamatos  

2. Számelmélet, algebra 32 36+14 6 

3. Függvények, az analízis 

elemei 
6 10 3 

4. Geometria, mérések 10 22 3 

5. Statisztika, valószínűség 2   

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése.  

 – Az összehasonlítás képességének fejlesztése.  

 – Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal.  

 – Halmazszemlélet megalapozása.  

 – Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. 

Előzetes tudás 

Halmazalkotás feltétel szerint.  

Összehasonlítás, megkülönböztetés. 

Relációszókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő. 

Igaz, hamis állítások megfogalmazása. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tárgyak, személyek, dolgok 

számok összehasonlítása, 

válogatása, rendezése, 

csoportosítása, halmazok 

képzése közös tulajdonságok 

alapján. 

Összességek alkotása adott 

feltétel szerint, 

halmazalkotás. 

Személyekkel vagy 

tárgyakkal, számokkal 

kapcsolatos jellemzők 

Környezetismeret: tárgyak, 

élőlények összehasonlítása, 

csoportosítása különböző 

tulajdonságok alapján, pl. 

élőhely, táplálkozási mód stb. 
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azonosítása, összegyűjtése, 

csoportosítása pl. interaktív 

tábla segítségével.  

Állítások igazságtartalmának 

eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi 

szavak értő ismerete, 

használata. 

Egyszerű matematikai 

szakkifejezések és jelölések a 

fogalmak megnevezésére. 

Relációszókincs: kisebb, 

nagyobb, egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és 

használata (=, <, >). 

Lehetőség szerint 

számítógépes, interaktív 

táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok 

alkalmazása. 

Környezetismeret: természeti 

jelenségekről tett igaz-hamis 

állítások. 

Halmazok számossága. 

Halmazok összehasonlítása. 

Megállapítások: mennyivel 

több, mennyivel kevesebb, 

hányszor annyi elemet 

tartalmaz. Csoportosítások. 

Igaz, hamis állítások 

megfogalmazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Tantárgyi oktató- és 

ismeretterjesztő programok 

futtatása. Interaktív tábla 

Testnevelés és sport: párok, 

csoportok alakítása.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szavak csoportosítása 

szótagszám szerint. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, 

nagyobb, egyenlő. 

2. Számelmélet, algebra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Számlálás, számolási készség fejlesztése.  

 – A tartós figyelem fejlesztése. 

 – Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése.  

 – Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának elmélyítése és a műveletek elvégzése az 

adott számkörben.  

 – A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata. 

 – Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása. 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása, számlálás 20-ig.  

Darabszám, sorszám és mérőszám ismerete. 

Növekvő és csökkenő sor alkotása 20-as számkörben. 

Számok összeg és különbségalakja 20-as számkörben. 

Összeadás és kivonás értelmezése többféle módon. 

Pótlás 20-as számkörben. 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása próbálgatással, 

következtetéssel. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 

100-as számkörben. A 

valóság és a matematika 

elemi kapcsolatainak 

felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. 

Számok nevének sorolása 

növekvő és csökkenő 

sorrendben. 

Számlálás, számolási készség 

fejlesztése. 

A szám- és műveletfogalom 

tapasztalati úton való 

alakítása. 

Számok közötti 

összefüggések felismerése, a 

műveletek értelmezése tárgyi 

tevékenységgel és szöveg 

alapján.  

Fejben történő számolási 

képesség fejlesztése. 

A valóság és a matematika 

elemi kapcsolatainak 

felismerése. 

Tárgyak megszámlálása 

egyesével, kettesével. 

Analógiás gondolkodás. 

Környezetismeret: 

tapasztalatszerzés a közvetlen 

és tágabb környezetben, 

tárgyak megfigyelése, 

számlálása. 

 

Ének-zene: ritmus, taps. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

mesékben előforduló számok. 

 

Testnevelés és sport: lépések, 

mozgások számlálása. 

Számok írása, olvasása 100-

ig. Számok képzése, bontása 

helyi érték szerint. 

Egyedi tapasztalatok 

értelmezése (pl. ujjszámolás). 

Számjelek használata. 

Jelek szerepe, írása, 

használata és értelmezése. 

A számok számjegyekkel 

történő helyes leírásának 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: számjegyek 

formázása gyurmából, 

emlékezés tapintás alapján a 

számjegyek formájára. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

betűelemek írása. 

Számok becsült és valóságos 

helye a számegyenesen 

(egyes, tízes) 

számszomszédok. Számok 

nagyság szerinti 

összehasonlítása. Számok 

egymástól való távolsága a 

számegyenesen. 

 

Mennyiségek megfigyelése, 

összehasonlítása. 

A mennyiségi viszonyok 

jelölése nyíllal, relációjellel. 

Tájékozódás lehetőleg 

interaktív program 

használatával is. Interaktív 

tábla 

 

Vizuális kultúra: tájékozódás 

a síkon ábrázolt térben. 

Számok összeg- és 

különbségalakja. 

Számok összeg- és 

különbségalakjának 

előállítása, leolvasása 

kirakással, rajzzal. 

Megfigyelés, rendszerezés, 

általánosítás. 

Igaz és hamis állítások 

megfogalmazása. 
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Darabszám, sorszám, és 

mérőszám fogalmának 

megkülönböztetése 100-as 

számkörben. 

Számok tulajdonságai: páros, 

páratlan. 

Darabszám, sorszám és 

mérőszám szavak értő 

ismerete és használata. 

Tulajdonságok felismerése, 

megfogalmazása. 

Számok halmazokba sorolása. 

Lehetőleg tantárgyi 

oktatóprogram használata 

páratlan-páros tulajdonság 

megértéséhez. Interaktív tábla 

Környezetismeret: természeti 

tárgyak megfigyelése, 

számlálása. 

A római számok írása, 

olvasása I, V, X jelekkel. 

A római számok története. 

 Magyar nyelv és irodalom: 

könyvekben a fejezetszám 

kiolvasása. 

Környezetismeret: 

eligazodás a hónapok között. 

Összeadás, kivonás 

fogalmának mélyítése. 

Összeadandók, tagok, összeg. 

Kisebbítendő, kivonandó, 

különbség. 

Az összeadás és a kivonás 

kapcsolata. 

Az összeadás tagjainak 

felcserélhetősége. 

Műveletfogalom alakítása, 

összeadás, kivonás 

értelmezése többféle módon. 

Műveletek tárgyi 

megjelenítése, matematikai 

jelek, műveleti jelek 

használata. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése konkrét 

tevékenységeken keresztül. 

Összeadás, kivonás hiányzó 

értékeinek meghatározása 

(pótlás). 

A műveletek elvégzése több 

tag esetén is. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata. Interaktív tábla 

 

Szorzás, osztás fejben és 

írásban. A szorzás 

értelmezése ismételt 

összeadással. 

Szorzótényezők, szorzat. 

Szorzótábla megismerése 

100-as számkörben. 

Az összeadás és a szorzás 

kapcsolatának felismerése. 

Számolási készség 

fejlesztése. 

Algoritmusok követése az 

egyesekkel és tízesekkel 

végzett műveletek körében. 
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Osztás 100-as számkörben. 

Bennfoglaló táblák.  

Osztandó, osztó, hányados, 

maradék. 

Maradékos osztás a maradék 

jelölésével. 

A szorzás és az osztás 

kapcsolata. 

Fejlesztőprogram használata a 

műveletek helyességének 

ellenőrzésére. Interaktív tábla 

Műveleti tulajdonságok: 

tagok, tényezők 

felcserélhetősége. 

A zárójel használata. 

A műveletek sorrendje. 

Kreativitás, önállóság 

fejlesztése a műveletek 

végzésében. 

 

Szöveges feladat értelmezése, 

megoldása.  

Megoldás próbálgatással, 

következtetéssel. 

Ellenőrzés. Szöveges 

válaszadás. 

Tevékenységről, képről, 

számfeladatról szöveges 

feladat alkotása, leírása a 

matematika nyelvén. 

Mondott, illetve olvasott 

szöveg értelmezése, 

eljátszása, megjelenítése rajz 

segítségével, adatok, 

összefüggések kiemelése, 

leírása számokkal. Interaktív 

tábla 

Állítások, kérdések 

megfogalmazása képről, 

helyzetről, történésről szóban, 

írásban. 

Lényegkiemelő és probléma-

megoldó képesség formálása 

matematikai problémák 

ábrázolásával, szöveges 

feladatok 

megfogalmazásával. 

Vizuális kultúra: hallott, 

látott, elképzelt történetek 

vizuális megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az 

olvasott, írott szöveg 

megértése, adatok keresése, 

információk kiemelése. 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, 

az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Összeg, összeadandó, tag, különbség, 

kisebbítendő, kivonandó, szorzat, 

tényező, osztandó, osztó, hányados, 

maradék, számegyenes, művelet, zárójel, 

páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, 

darabszám, sorszám, tőszám, 

felcserélhetőség, szorzótábla, bennfoglaló 

tábla. 
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3. Függvények, az analízis elemei 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megállapítások 

megfogalmazása.  

 – Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása. 

Előzetes tudás 

Sorozatképzés tárgyakból, alakzatokból, számokból. 

Számsorozat folytatása megadott összefüggés alapján. 

Egyszerű összefüggések felismerése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sorozat fogalma. 

Számsorozatok szabályának 

felismerése. 

Növekvő és csökkenő 

sorozatok. 

Sorozat képzése számokból. 

Számsorozat szabályának 

felismerése, folytatása, 

kiegészítése megadott vagy 

felismert összefüggés alapján. 

Az összefüggéseket felismerő 

és a rendező képesség 

fejlesztése a változások, 

periodikusság, ritmus, 

növekedés, csökkenés 

megfigyelésével. 

Megkezdett sorozatok 

folytatása adott szabály 

szerint. 

Ének-zene: periodikusság 

zenei motívumokban. 

Összefüggések, szabályok.  

Számok mennyiségek közti 

kapcsolatok és jelölésük 

nyíllal. 

 

Számok táblázatba rendezése. 

Számpárok közötti 

kapcsolatok. 

Egyszerűbb összefüggések, 

szabályszerűségek 

felismerése. 

Szabályjátékok alkotása. 

Kreativitást fejlesztő 

feladatsorok megoldása. 

Interaktív tábla 

Változó helyzetek 

megfigyelése, a változás 

jelölése nyíllal. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, számsorozat, növekvő, 

csökkenő. Szabály, kapcsolat. 
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4. Geometria, mérések 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése.  

 – Feladattudat és feladattartás fejlesztése.  

 – Térszemlélet kialakításának alapozása.  

 – Finommotorikus mozgás fejlesztése.  

 – Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában.  

 – Helyes és biztonságos eszközkezelés.  

 – A környezet megismerésének igénye.  

 – Mennyiségfogalmak kialakítása a 100-as számkörben, mérések alkalmilag választott és 

szabvány mérőeszközökkel.  

 – Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben.  

Előzetes tudás 

Egyenes rajzolása vonalzóval. 

Alakzatokra vonatkozó megfigyelések megfogalmazása. 

Alakzatok másolása, összehasonlítása. 

Síkidom és test különbségének felismerése. 

Síkidomok előállítása hajtogatással, nyírással, rajzolással. 

Testek építése szabadon és feltétel szerint. 

Képnézegető program használata. 

Összehasonlítás méret szerint (pl. rövidebb-hosszabb, 

alacsonyabb-magasabb. stb.). 

Mérőeszközök ismerete, használata. 

Mérés alkalmilag választott és szabvány 

mértékegységekkel. 

Mértékegységek (m, kg, l, óra, nap, hét, hónap, év) 

ismerete. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyenes és görbe vonal. Tudatos megfigyelés. 

Egyenes rajzolása vonalzóval. 

Objektumok alkotása 

szabadon. 

Környezetismeret: közvetlen 

környezet megfigyelése a 

testek formája szerint 

(egyenes és görbe vonalak 

keresése). 

A képszerkesztő program 

néhány rajzeszközének 

ismerete, a funkciók 

azonosítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

A számítógép kezelése 

segítséggel.  

Interaktív tábla 

 

Tapasztalatgyűjtés egyszerű 

alakzatokról. 

A megfigyelések 

megfogalmazása az alakzatok 

formájára vonatkozóan. 

Vizuális kultúra: Geometriai 

alakzatok rajzolása. A vizuális 

nyelv alapvető eszközeinek 
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Képnézegető programok 

alkalmazása. 

Alakzatok másolása, 

összehasonlítása, annak 

eldöntése, hogy a létrehozott 

alakzat rendelkezik-e a 

kiválasztott tulajdonsággal. 

A geometriai alakzatokhoz 

kapcsolódó képek 

megtekintése, készítése.  

Interaktív tábla 

(pont, vonal, forma) 

használata és 

megkülönböztetése. 

Kompozíció alkotása 

geometriai alakzatokból. 

Tengelyesen tükrös alakzat 

előállítása hajtogatással, 

nyírással, megfigyelése tükör 

segítségével. 

A tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Képnézegető programok 

alkalmazása. 

A tükrös alakzatokhoz 

kapcsolódó képek 

megtekintése, jellemzése. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: alakzatok 

formájának megfigyelése a 

környezetünkben. 

Sík- és térbeli alakzatok 

megfigyelése, szétválogatása, 

megkülönböztetése. 

Síkidom és test 

különbségének megfigyelése. 

Síkidomok előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

rajzolással.  

Testek építése testekből 

másolással, vagy szóbeli 

utasítás alapján. 

Vizuális kultúra; 

környezetismeret: tárgyak 

egymáshoz való viszonyának, 

helyzetének, arányának 

megfigyelése. 

Síkidomok. (négyzet, 

téglalap, háromszög, kör). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és 

különbözőségek.  

Síkidomok rajzolása 

szabadon és szavakban 

megadott feltétel szerint. 

Összehasonlítás. 

Fejlesztőprogram használata 

formafelismeréshez, 

azonosításhoz, 

megkülönböztetéshez. 

Interaktív tábla 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vonalzó 

használata. 

Testek (kocka, téglatest). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, 

azonosságok és 

különbözőségek. 

Tulajdonságokat bemutató 

animációk lejátszása, 

megtekintése, értelmezése.  

Testek válogatása és 

osztályozása megadott 

szempontok szerint. 

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint, 

tulajdonságaik megfigyelése.  

A térbeli tájékozódó képesség 

alapozása érzékszervi 

megfigyelések segítségével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testek építése. 
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Szemponttartás. Kreativitás 

fejlesztése. Interaktív tábla 

Tájékozódás, 

helymeghatározás, irányok, 

irányváltoztatások. 

Térbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

Tájékozódás síkban (pl. 

füzetben, könyvben, 

négyzethálós papíron). 

Interaktív programok 

használata. Interaktív tábla 

Környezetismeret:  

az osztályterem 

elhelyezkedése az iskolában, 

az iskola elhelyezkedése a 

településen. 

 

Testnevelés és sport: térbeli 

tudatosság, elhelyezkedés a 

térben, mozgásirány, útvonal, 

kiterjedés. 

Összehasonlítások a 

gyakorlatban: (rövidebb-

hosszabb, magasabb-

alacsonyabb). 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Együttműködő képesség 

fejlesztése (pl. tanulók 

magasságának összemérése). 

Környezetismeret: közvetlen 

környezetünk mérhető 

tulajdonságai. 

Hosszúság, tömeg, űrtartalom 

idő.  

Mérőszám és mértékegység. 

Mérőeszközök. 

Mérések alkalmi és szabvány 

egységekkel: hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, idő. 

Szabvány mértékegységek: 

cm, dm, m, dkg, kg, cl, dl, l, 

perc, óra, nap, hét, hónap, év. 

Mennyiségek becslése. 

Azonos mennyiségek mérése 

különböző 

mértékegységekkel. 

Különböző mennyiségek 

mérése azonos egységgel. 

Mérőeszközök használata 

gyakorlati mérésekre. 

A becslés és mérés 

képességének fejlesztése 

gyakorlati tapasztalatszerzés 

alapján. 

Testnevelés és sport; ének-

zene: időtartam mérése 

egységes tempójú mozgással, 

hanggal, 

szabványegységekkel.  

 

Környezetismeret: hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, idő és 

mértékegységeik. 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése. 

Irányított keresés ma már 

nem használatos 

mértékegységekről. 

 

Átváltások szomszédos 

mértékegységek között, 

mérőszám és mértékegység 

viszonya. 

Mennyiségek közötti 

összefüggések megfigyelése. 

Tárgyak, személyek, 

alakzatok összehasonlítása 

mennyiségi tulajdonságaik 

alapján (magasság, szélesség, 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom). 

Interaktív programok 

használata. Interaktív tábla 

Környezetismeret; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

mérések a mindennapokban. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenes és görbe vonal, szimmetria, 

mértékegység, mérőszám, hosszúság, 

űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, 

síkidom, test. Becslés, átváltás. 

5. Statisztika, valószínűség 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

 – Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása.  

 – Együttműködés, egymásra figyelés.  

 – A világ megismerésének igénye.  

 – Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése. 

Előzetes tudás 

Sejtések megfogalmazása valószínűségi kísérletek során. 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése. 

Megállapítások megfogalmazása a gyűjtött adatokról. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi megfigyelések, 

játékok, kísérletek. 

A matematikai tevékenységek 

iránti érdeklődés felkeltése 

matematikai játékok 

segítségével. 

Sejtések megfogalmazása, 

divergens gondolkodás. 

Interaktív tábla 

 

Tapasztalatszerzés a 

véletlenről és a biztosról. 

Tudatos megfigyelés. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása. 

Interaktív tábla 

 

Események, ismétlődések 

játékos tevékenység során. 

Célirányos, akaratlagos 

figyelem fejlesztése. 

 

A lehetetlen fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Adatgyűjtés célirányos 

megválasztásával a 

környezettudatos  

gondolkodás fejlesztése. 

 

Statisztika. 

Adatok gyűjtése megfigyelt 

történésekről, mért vagy 

számlált adatok lejegyzése 

táblázatba. 

Események megfigyelése. 

Szokások kialakítása az 

adatok lejegyzésére. 

 



 

28 

Adatokról megállapítások 

megfogalmazása: egyenlő 

adatok, legkisebb, 

legnagyobb adat kiválasztása. 

Adatgyűjtés elektronikus 

információforrások 

segítségével. 

Információforrások, adattárak 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, 

statisztika, adat. 

A fejlesztés várt eredményei a 2. évfolyam végén 

A tanuló  

 – képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; 

 – képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; 

 – halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a közös tulajdonságokat 

felismeri, megnevezi; 

 – több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja; 

 – néhány elemet sorba rendez próbálgatással; 

 – számokat ír, olvas 100-as számkörben, Helyi érték fogalma. 

 – tud római számokat írni, olvasni 100-as számkörben (I, V, X, L, C); 

 – megtalálja számok helyét a számegyenesen,  

 – meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat; 

 – képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

 – tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani; 

 – a matematikai jeleket  +, –, •, :, =, <, >, ( ) helyesen használja; 

 – képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben; 

 – ismeri a szorzótáblát a 100-as számkörben; 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét; 

 – képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására 

művelettel; 

 – megkülönbözteti a páros és páratlan számokat; 

 – képes szimbólumok használatára matematikai szöveg leírásánál, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítására; 

 – figyelme tudatosan irányítható; 

 – ismerete az egyenes és görbe vonalakat; 

 – képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 

 – tud testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint; 

 – képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

 – képes a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére; 
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 – ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, 

hónap, év.  

 – képes átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között; 

 – felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket; 

 – mérés során helyesen használja a mérőeszközöket;  

 – felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni; 

 – felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat;  

 – képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni; 

 – tud adatokról megállapításokat megfogalmazni; 
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3. osztály 

Időkeret: 144óra/év (4 óra/hét) 

Fejezetek 

Az új tananyag 

feldolgozásának 

óraszáma 

A gyakorlás  

óraszáma 

Az összefoglalás, 

ellenőrzés  

óraszáma 

1. Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

 folyamatos   

2. Számelmélet, algebra 32 40+14 6 

3. Függvények, az analízis 

elemei 
6 10 3 

4. Geometria, mérések 12 13 3 

5. Statisztika, valószínűség 3 2  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Halmazok összehasonlítása. 

 – Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

 – Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 

 – Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

 – Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek 

halmazba rendezése konkrét 

elemek esetén. 

Halmazba tartozó elemek 

közös tulajdonságainak 

felismerése, megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, 

számlálásban, számolásban 

gyűjtött adatok, elemek 

halmazba rendezése. A 

logikai „és”, „vagy” szavak 

használata állítások 

megfogalmazásában. 

Összehasonlítás, 

Környezetismeret: élőlények 

csoportosítása megadott 

szempontok szerint.  
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következtetés, absztrahálás. 

Interaktív tábla 

A számítógép működésének 

bemutatása (be- és 

kikapcsolás, egér, billentyűzet 

használata). 

Ismerkedés az adott 

informatikai környezettel. 

 

Annak eldöntése, hogy egy 

elem beletartozik-e egy adott 

halmazba. 

Alaphalmaz és részhalmaz 

fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont 

szerint.  

Síkidomok halmazokba 

rendezése tulajdonságaik 

alapján. 

Sorozatok létrehozása, 

folytatása, kiegészítése adott 

szempont szerint. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása, 

kölcsönhatása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szavak jelentése, 

szövegkörnyezettől függő 

eltérő nyelvhasználat. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata a halmazba 

soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont 

szerint.  Interaktív tábla 

 

Néhány elem sorba 

rendezése, az összes eset 

megtalálása. próbálgatással. 

Konkretizálás képességének 

fejlesztése.  

Ének-zene: dallammotívumok 

sorba rendezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, 

sorba rendezés. 

2. Számelmélet, algebra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  

 – Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, olvasása 1000-ig. 

 – Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. 

 – Számok képzése, helyi érték szerinti bontása.  

 – A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. 

 – A tízes, százas ezres számszomszédok meghatározása.  

 – A kerekítés és becslés eszközként való alkalmazása.  

 – Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

 – Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére. 

 – A szorzótábla biztos ismerete. 
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Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (100-as számkör).  

Helyi érték 

Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok.  

Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

Páros és páratlan számok.  

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás. 

Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

A műveletek sorrendje. 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 

számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 

1000-es, számkörben. 

Számok írása, olvasása 1000-

ig. 

Tájékozódás az adott 

számkörben.  

Számmemória fejlesztése. 

Interaktív tábla 

Magyar nyelv és irodalom: 

számok helyesírása. 

Számok helye, közelítő helye 

a számegyenesen, 

számszomszédok, kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása 

helyi érték szerint. 

Természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, 

tájékozódás a 

számegyenesen. 

 

Számítógépes, interaktív 

táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok 

alkalmazása. 

Tájékozódás a 

számegyenesen. Interaktív 

tábla 

 

Számok összeg-, különbség-, 

szorzat- és hányados alakja. 

Megértett állításokra, 

szabályokra való emlékezés. 

Tények közti kapcsolatok, 

viszonyok, összefüggések 

felidézése. 
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A negatív szám fogalmának 

tapasztalati úton történő 

előkészítése. 

Negatív számok a 

mindennapi életben 

(hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való 

ismerkedés tapasztalati úton a 

számegyenes, a hiány és a 

hőmérséklet segítségével. 

Adósság, készpénz, vagyoni 

helyzet fogalmának 

értelmezése.  

Környezetismeret: 

hőmérséklet és mérése, 

Celsius-skála (fagypont alatti, 

fagypont feletti hőmérséklet). 

Matematikai oktató program 

használata. Interaktív tábla 

  

Műveletek közötti 

kapcsolatok: összeadás, 

kivonás, szorzás, osztás. 

Fejszámolás: összeadás, 

kivonás, szorzás és osztás 

legfeljebb háromjegyű, 

nullára végződő számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, osztás 

tízzel, százzal.  

Írásbeli összeadás, kivonás 

háromjegyű számokkal. 

Írásbeli szorzás egyjegyű 

számmal. 

Írásbeli osztás egyjegyű 

osztóval, mint a szorzás 

inverz művelete. 

Az ellenőrzési igény 

kialakítása, a műveletek 

közötti kapcsolatok 

megfigyelésén keresztül. 

A pontos feladatvégzés 

igényének fejlesztése. 

A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése; 

tudatos, célirányos figyelem.  

A fejszámolás biztonságos 

használata. A szorzótáblák 

gyakorlása. 

Analógiák felismerése, 

keresése, kialakítása. 

Írásbeli műveletek 

alkalmazásszintű 

felhasználása. 

A tanult műveletek 

elvégzésének gyakorlása, 

ellenőrzése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

kérdések, problémák, 

válaszok helyes 

megfogalmazása. 

Matematikai fejlesztőprogram 

használata. Interaktív tábla 

  

Összeg, különbség, szorzat, 

becslése, a ,,közelítő” érték 

fogalmának és jelének 

bevezetése. 

Jelek szerepe, használata. 

Becslés a tagok, tényezők , 

osztó, osztandó megfelelő 

kerekítésével. 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek szerepe, használata. 

Műveleti tulajdonságok: 

tagok, tényezők 

felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, összeg 

és különbség, valamint 

Változó helyzetek 

megfigyelése, műveletek 

tárgyi megjelenítése. 
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szorzat és hányados 

változásai. 

Zárójel használata; összeg és 

különbség szorzása, osztása. 

Műveleti sorrend. 

Feladattartás és 

feladatmegoldási sebesség 

fejlesztése.  

Megismert szabályokra való 

emlékezés. 

Oktatóprogram alkalmazása a 

műveleti sorrend 

bemutatására. Interaktív tábla 

 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, 

az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása, ellenőrzés. 

Matematikai modellek 

megértése. 

Önértékelés, önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, 

oksági kapcsolatok keresése, 

megértése. 

 

Törtek fogalmának 

tapasztalati előkészítése.  

Törtek a mindennapi életben: 

2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű 

törtek megnevezése, 

lejegyzése szöveggel.  

Közös munka (páros, kis 

csoportos munka, 

csoportmunka), 

együttműködés vállalása.  

Törtekkel kapcsolatos oktató 

program használata. 

Interaktív tábla 

Törtek előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

rajzzal, színezéssel. 

Animáció lejátszása törtek 

előállításához. Interaktív tábla 

 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási mód 

keresése. 

A szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv 

készítése. Becslés. 

Megoldás próbálgatással, 

számolással, következtetéssel. 

Ellenőrzés, az eredmény 

realitásának vizsgálata. 

A szövegértéshez szükséges 

nyelvi, logikai szerkezetek 

fokozatos megismerése. 

Adatok lejegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Magyar nyelv és irodalom: az 

írott szöveg megértése, 

adatok keresése, információk 

kiemelése. 
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Válasz megfogalmazása 

szóban, írásban. 

Római számok. 

A római számok története. 

Számjelek bevezetése. 

Római számok írása, olvasása 

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

Irányított keresés római 

számok használatáról. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: a lakóhely 

története; a római számok 

megfigyelése régi épületeken. 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése. 

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Számszomszéd, kerekítés, 

közelítő érték, műveleti 

sorrend. Három- és 

négyjegyű szám. Tört 

szám, negatív szám. 

Becslés, ellenőrzés. 

Római szám. Alaki, helyi 

és valódi érték. 

3. Függvények, az analízis elemei 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Matematikai modellek készítése.  

 – Sorozatok felismerése, létrehozása. 

Előzetes tudás 

Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok. 

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozat szabályának 

felismerése. 

Adott szabályú sorozat 

folytatása. 

Összefüggések keresése az 

egyszerű sorozatok elemei 

között. 

Sorozatok néhány hiányzó 

vagy megadott sorszámú 

elemének kiszámítása. 

Vizuális kultúra: periodicitás 

felismerése sordíszekben, 

népi motívumokban. 
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Sorozatok képzési 

szabályának keresése, 

kifejezése szavakkal.  

Oktatóprogram használata 

sorozat szabályának 

felismeréséhez, folytatásához. 

Interaktív tábla 

A figyelem és a memória 

fejlesztése. 

Szabályfelismerés. 

Az önállóság fejlesztése a 

gondolkodási műveletek 

alkalmazásában.  

Az anyanyelv és a szaknyelv 

használatának fejlesztése. 

Adott utasítás követése, 

figyelem tartóssága.  

Saját gondolatok 

megfogalmazása, mások 

gondolatmenetének 

végighallgatása. 

Összefüggések, kapcsolatok 

táblázat adatai között. 

Tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rendezése. 

Kapcsolatok, szabályok 

keresése táblázat adatai 

között. 

Táblázat adatainak 

értelmezése. 

Tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rendezése, a folytatásra 

vonatkozó sejtések 

megfogalmazása. 

Az általánosításra való 

törekvés. A kifejezőkészség 

alakítása: világos, rövid 

fogalmazás. 

Az absztrakciós képesség 

alapozása. 

Környezetismeret: adatok 

gyűjtése az állatvilágból 

(állati rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények mint 

adatok. 

Grafikonok. Grafikonok adatainak 

leolvasása. 

Grafikonok készítése. 

Matematikai összefüggések 

felismerése. Interaktív tábla 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti grafikonok 

készítése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, 

kapcsolat. 

4. Geometria, mérések 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  

 – Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a tényleges alkotás 

összevetése az elképzelttel.  

 – A matematika és a valóság kapcsolatának építése.  

 – Mérőeszközök és mértékegységek önálló használata.  

 – Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 

 – A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, művészeti alkotásokon. 

Esztétikai érzék fejlesztése.  

 – A vonalzó célszerű használata. 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). 

Térbeli alakzatok.(kocka, téglatest) 

A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése.  

A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, 

óra, nap, hét, hónap, év.  

Átváltások szomszédos mértékegységek között.  

Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.  

Mérőeszközök használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szakasz fogalmának 

előkészítése. 

A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és 

téglalap felismerése. 

A téglalap és négyzet 

tulajdonságai: csúcsok száma, 

oldalak száma. 

Háromszögek, négyszögek 

előállítása rajzolással 

szabadon vagy egy-két 

tulajdonság megadásával.  

Egyedi tulajdonságok 

kiemelése. 

Formafelismerés, azonosítás, 

megkülönböztetés. Interaktív 

tábla 

Vizuális kultúra: mozaikkép 

alkotása előre elkészített 

háromszögek, négyszögek 

felhasználásával. 
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A téglalap és a négyzet 

kerületének kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az 

újabb ismeretek 

megszerzésében. 

Környezetismeret: 

kerületszámítás a közvetlen 

környezetünkben (szoba, 

kert) 

Négyzet, téglalap területének 

mérése különféle 

egységekkel, 

területlefedéssel. 

A területszámítás fogalmának 

előkészítése. 

Többféle megoldási mód 

keresése, az alternatív 

megoldások összevetése. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: 

tapasztalatgyűjtés a 

mindennapi életből pl. 

szőnyegezés, burkolás a 

lakásban, kertben. 

Az egybevágóság fogalmának 

előkészítése. 

Tengelyesen tükrös alakzatok 

létrehozása tevékenységgel. 

Az alkotóképesség 

fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése 

válogatással, 

megfogalmazással. 

A pontosság igényének 

felkeltése. 

Geometriai dinamikus 

szerkesztőprogram használata 

interaktív táblán.  

Környezetismeret:  

szimmetria a természetben. 

 

Vizuális kultúra: szimmetria a 

műalkotásokban. 

Tájékozódás síkban, térben. Tájékozódás pl. az iskolában 

és környékén. Mozgássor 

megismétlése, mozgási 

memória fejlesztése. 

Térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő, 

egyszerű. rajzolóprogramok 

bemutatása. Interaktív tábla 

Egyszerű problémák 

megoldása részben tanári 

segítséggel, részben önállóan. 

Környezetismeret: 

tájékozódás közvetlen 

környezetünkben. Égtájak 

ismeretének gyakorlati 

alkalmazása. 

Testek geometriai 

tulajdonságai, hálója. 

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint. 

Térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő, 

egyszerű. rajzolóprogramok 

bemutatása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobozokból 

bútorok építése. 

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő mesterséges 

és természetes környezet 
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Egyszerű problémák 

megoldása részben tanári 

segítséggel, részben önállóan. 

Testek szétválogatása egy-két 

tulajdonság szerint. 

Alkotóképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás 

fejlesztése. Térlátás 

fejlesztése az alakzatok 

különféle előállításával. 

Sík- és térgeometriai 

megfigyelések elemzése, 

megfogalmazása a tanult 

matematikai szaknyelv 

segítségével. Interaktív tábla 

formavilágának megfigyelése 

és rekonstrukciója. 

Téglatest és kocka 

felismerése, jellemzői.  

Testháló kiterítése téglatest, 

kocka esetében. 

Megfigyelés, tulajdonságok 

számbavétele. 

Összehasonlítás, 

azonosságok, különbözőségek 

megállapítása. 

Finommotoros 

mozgáskoordinációk 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobókocka, 

téglatest alakú doboz 

készítése. 

Készségfejlesztő 

oktatóprogramok, logikai 

játékok indítása, használata 

önállóan vagy segítséggel, 

belépés és szabályos kilépés a 

programból. 

Számítógépes játékok, 

egyszerű fejlesztő szoftverek 

megismertetése. Interaktív 

tábla 

 

Mérések alkalmi 

egységekkel. 

Mérés szabvány egységekkel: 

km, cl, hl, g, t. 

 

Összehasonlítások végzése a 

valóság tárgyairól, 

alakzatokról, dolgokról. 

Mennyiségi jellemzők 

felismerése, a különbségek 

észrevétele.  

Adott tárgy, elrendezés, kép 

más nézőpontból való 

elképzelése. 

 

Környezetismeret: gyakorlati 

mérések közvetlen 

környezetünkben (tömeg-, 

hosszúságmérés). 

Csomagolóanyagok, dobozok 

tömege. 

 

Az idő mérése: másodperc. 

Időpont és időtartam 

megkülönböztetése.  

Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint 

folytonosan változó 

Testnevelés és sport: időre 

futás. 
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 fogalmak, pl. előtte, utána, 

korábban, később megértése, 

használata. 

Időtartam mérése egyenletes 

tempójú mozgással, hanggal, 

szabványos egységekkel 

(másodperc, perc, óra, nap, 

hét, hónap, év). 

Fejlesztőprogram használata 

méréshez. 

Időpont és időtartam 

tapasztalati úton történő 

megkülönböztetése.  

A családban történtek 

elhelyezése az időben. 

Ének-zene: metronóm. 

 

Környezetismeret; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

napirend, családi ünnepek, 

események ismétlődése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

változó helyzetek, időben 

lejátszódó történések 

megfigyelése, az időbeliség 

tudatosítása. 

Egység és mérőszám 

kapcsolata. Mérés az 

egységek többszöröseivel. 

Át- és beváltások végrehajtott 

mérések esetén. 

Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. 

A mértékegységek használata 

és átváltása szöveges és 

számfeladatokban. 

A pontosság mértékének 

kifejezése gyakorlati 

mérésekben. 

A mértékegység és mérőszám 

kapcsolata, összefüggésük 

megfigyelése és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, 

mérések a családban. 

Fejlesztőprogram használata 

mértékegységek átváltásához. 

Interaktív tábla 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elkészíthető 

munkadarabok megtervezése 

mérés és modellezés 

segítségével.  

 

Környezetismeret; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

háztartásban használatos 

gyakorlati mérések (sütés-

főzés hozzávalói). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szakasz, háromszög, téglalap, négyzet, 

kerület, terület, téglatest, kocka, testháló, 

tükrös alakzat, időpont, időtartam, 

mértékegység, tonna, másodperc, km. 

5. Statisztika, valószínűség 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

 – Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.  

 – A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Előzetes tudás 

Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok megfigyelése, 

gyűjtése, rendezése, 

rögzítése, ábrázolása 

grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével 

későbbi fogalomalkotás 

előkészítése. 

A képi grafikus információk 

feldolgozása, forráskezelés. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: 

meteorológiai adatok 

lejegyzése, ábrázolása. 

A biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen események. 

Próbálgatások, sejtések, 

indoklások, tippelések, tárgyi 

tevékenységek.  

A lehetséges és lehetetlen 

tapasztalati úton való 

értelmezése.  

A biztos és véletlen 

megkülönböztetése. 

 

Valószínűségi játékok, 

kísérletek, megfigyelések. 

Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Események gyakoriságának 

megállapítása kísérletek 

végzésével, ábrázolása 

oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása adott 

számú kísérletben.  

A kísérleti eredmények 

összevetése a sejtéssel, az 

eltérés megállapítása és 

magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, 

kevésbé valószínű 

értelmezése gyakorlati 

példákon. 

Információszerezés az 

internetről, irányított keresés. 

Diagramokhoz kapcsolódó 

információk keresése, 

értelmezése. 

Környezetismeret: természeti 

jelenségek előfordulása és 

valószínűsége. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

kifejezőkészség alakítása 

(világos, rövid 

megfogalmazás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem 

biztos. Grafikon, oszlopdiagram. 

Gyakoriság. 

A fejlesztés várt eredményei a 3. évfolyam végén 

A tanuló  

 – képes adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni, 

 – felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 
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 – képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba, 

 – értelmezi a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 

 – képes az összes eset megtalálására próbálgatással, 

 

 – tud 1000-es számkörben számokat írni, olvasni, 

 – ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 1000-es számkörben, 

 – tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M); 

 

 – helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, 

adósság) segítségével, 

 – képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére szöveggel, előállítására 

hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel, 

 – tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 1000-es számkörben, 

 – képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységekben,  

 – alkalmazza a matematika különböző területein az ésszerű becslést és a kerekítést, 

 – képes pontosan számolni fejben százas számkörben,  

 – biztosan ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben, 

 – ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát, 

 – képes a műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének 

alkalmazására, 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét, 

 – tud írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni egyjegyű számmal  

 – képes a műveletek ellenőrzésére, 

 – szöveges feladatokat megold a megoldási algoritmus alkalmazásával (a szöveg 

értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény 

realitásának vizsgálata) 

 – ismeri a többszörös, osztó, maradék fogalmát, 

 

 – képes növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a szabály 

követésére, 

 – képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 

 – meg tudja határozni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja, 

 

 – ismeri és használja a szabvány mértékegységeket: km, cl, hl, g, t, másodperc.  

 – képes átváltások elvégzésére szomszédos mértékegységek között, 

 – egyszerű gyakorlati példák esetén képes a hosszúság, távolság és idő mérésére, 

 – egyszerű módszerekkel felismer és létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb 

sokszöget,   

 – megérti a test és a síkidom közötti különbséget, 

 – felismeri a kockát, téglatestet,  

 – képes hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. tükrös alakzatok és tengelyes 

szimmetria előállítására, 

 – tudja megmérni a négyzet és a téglalap kerületét, 

 – képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel, 
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 – képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, helyesen értelmezi a 

táblázat adatait, 

 – képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagramról adatok leolvasására, 

 – valószínűségi játékok, kísérletek során helyesen értelmezi a biztos, lehetetlen, lehet, de 

nem biztos fogalmakat, 

 

 – tanári segítséggel használja az életkorának megfelelő oktatási célú programokat, 

 – ismer egy rajzoló programot, egyszerű ábrákat elkészít, színez, 

 – együttműködik az interaktív tábla használatánál. 
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4. osztály 

Időkeret: 144óra/év (4 óra/hét) 

Fejezetek 

Az új tananyag 

feldolgozásának 

óraszáma 

A gyakorlás  

óraszáma 

Az összefoglalás, 

ellenőrzés  

óraszáma 

1. Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

2+ folyamatos   

2. Számelmélet, algebra 32 40+14 6 

3. Függvények, az analízis 

elemei 
6 10 3 

4. Geometria, mérések 12 13 3 

5. Statisztika, valószínűség 3 2  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Fejlesztési célok: 

 – Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

 – Halmazszemlélet fejlesztése. 

 – Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás mint a gondolatok kifejezése, ezek 

megértése. 

 – Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése. 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek 

halmazba rendezése konkrét 

elemek esetén. 

Halmazba tartozó elemek 

közös tulajdonságainak 

felismerése, megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, 

számlálásban, számolásban 

gyűjtött adatok, elemek 

halmazba rendezése. A 

logikai „és”, „vagy” szavak 

használata állítások 

megfogalmazásában. 

Környezetismeret: élőlények 

csoportosítása megadott 

szempontok szerint.  
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Összehasonlítás, 

következtetés, absztrahálás. 

Annak eldöntése, hogy egy 

elem beletartozik-e egy adott 

halmazba. 

Alaphalmaz és részhalmaz 

fogalma. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont 

szerint.  

Síkidomok halmazokba 

rendezése tulajdonságaik 

alapján. 

Sorozatok létrehozása, 

folytatása, kiegészítése adott 

szempont szerint. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása, 

kölcsönhatása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szavak jelentése, 

szövegkörnyezettől függő 

eltérő nyelvhasználat. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 

használata a halmazba 

soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont 

szerint. Interaktív tábla 

 

Néhány elem sorba 

rendezése, az összes eset 

megtalálása. próbálgatással. 

Konkretizálás képességének 

fejlesztése.  

Ének-zene: dallammotívumok 

sorba rendezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, 

sorba rendezés. 

2. Számelmélet, algebra 

Fejlesztési célok: 

 – Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  

 – Számok nagyságrendje és helyi értéke.  

 – Számok helyes leírása, olvasása 10000-ig. 

 – Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. 

 – A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. 

 – Számok képzése, helyi érték szerinti bontása.  

 – A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.  

 – A kerekítés és becslés eszközként való alkalmazása.  

 – Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

 – Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére. 

 – A szorzótábla biztos ismerete. 

Előzetes tudás 
Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. 

Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C, D, M). 
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Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes 

számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

Páros és páratlan számok.  

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

A műveletek sorrendje. 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 

számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 10 000-

es számkörben. 

Számok írása, olvasása  

1000 000-ig. 

Tájékozódás az adott 

számkörben.  

Számmemória fejlesztése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: számok 

helyesírása. 

Számok helye, közelítő helye a 

számegyenesen, 

számszomszédok, kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint. 

Természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, 

tájékozódás a számegyenesen. 

Interaktív tábla 

 

Számítógépes, interaktív táblához 

kapcsolódó oktatóprogramok 

alkalmazása. 

Tájékozódás a számegyenesen. 

Interaktív tábla 

 

Számok összeg-, különbség-, 

szorzat- és hányados alakja. 

Megértett állításokra, szabályokra 

való emlékezés. Tények közti 

kapcsolatok, viszonyok, 

összefüggések felidézése. 

 

A negatív szám fogalmának 

tapasztalati úton történő 

előkészítése. 

Negatív számok a mindennapi 

életben (hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való 

ismerkedés tapasztalati úton a 

számegyenes, a hiány és a 

hőmérséklet segítségével. 

Adósság, készpénz, vagyoni 

helyzet fogalmának értelmezése.  

Környezetismeret: 

hőmérséklet és 

mérése, Celsius-skála 

(fagypont alatti, 

fagypont feletti 

hőmérséklet). 
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A negatív szám fogalmának 

elmélyítése. Interaktív tábla 

Matematikai oktató program 

használata. 

  

Számok tulajdonságai: 

oszthatóság 5-tel és 10-zel. 

Számok összehasonlítása, 

szétválogatása az oszthatósági 

tulajdonság szerint. 

 

Műveletek közötti kapcsolatok: 

összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás. 

Fejszámolás: összeadás, kivonás, 

szorzás és osztás legfeljebb 

háromjegyű, nullára végződő 

számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, osztás 

tízzel, százzal és ezerrel. 

Írásbeli összeadás, kivonás 

három- és négyjegyű számokkal. 

Írásbeli szorzás háromjegyűvel,  

és osztás egyjegyű számmal. 

Az ellenőrzési igény kialakítása, 

a műveletek közötti kapcsolatok 

megfigyelésén keresztül. 

A pontos feladatvégzés igényének 

fejlesztése. 

A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése; tudatos, 

célirányos figyelem.  

A fejszámolás biztonságos 

használata. A szorzótáblák 

gyakorlása. 

Analógiák felismerése, keresése, 

kialakítása. 

Írásbeli műveletek alkalmazás 

szintű felhasználása. 

A tanult műveletek elvégzésének 

gyakorlása, ellenőrzése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések, 

problémák, válaszok 

helyes 

megfogalmazása. 

Matematikai fejlesztőprogram 

használata. 

Interaktív tábla  

Összeg, különbség, szorzat, 

hányados becslése kerekített 

értékekkel.  

Jelek szerepe, használata. 

A becslés finomítása a tagok, 

tényezők, osztó, osztandó 

megfelelő kerekítésével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek 

szerepe, használata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 

tényezők felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, összeg és 

különbség, valamint szorzat és 

hányados változásai. 

Változó helyzetek megfigyelése, 

műveletek tárgyi megjelenítése. 

Interaktív tábla 

 

Zárójel használata; összeg és 

különbség szorzása, osztása. 

Műveleti sorrend. 

Feladattartás és feladatmegoldási 

sebesség fejlesztése.  

Megismert szabályokra való 

emlékezés. 
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Oktatóprogram alkalmazása a 

műveleti sorrend bemutatására. 

Interaktív tábla 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum 

kiszámítása, ellenőrzés. 

Matematikai modellek megértése. 

Önértékelés, önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, oksági 

kapcsolatok keresése, megértése. 

 

Törtek fogalmának tapasztalati 

előkészítése.  

Törtek a mindennapi életben: 2, 

3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése, lejegyzése 

szöveggel, törtszámmal. 

Számláló, nevező, törtvonal. 

Közös munka (páros, kis 

csoportos munka, csoportmunka), 

együttműködés vállalása.  

Törtekkel kapcsolatos oktató 

program használata. Interaktív 

tábla 

Törtek előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel. 

Animáció lejátszása törtek 

előállításához. Interaktív tábla 

 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási mód 

keresése. 

A szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv 

készítése. Becslés. 

Megoldás próbálgatással, 

számolással, következtetéssel. 

Ellenőrzés, az eredmény 

realitásának vizsgálata. 

A szövegértéshez szükséges 

nyelvi, logikai szerkezetek 

fokozatos megismerése. 

Adatok lejegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Válasz megfogalmazása szóban, 

írásban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az írott 

szöveg megértése, 

adatok keresése, 

információk 

kiemelése. 

Római számok. 

A római számok története. 

Római számok írása, olvasása  

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

Irányított keresés római számok 

használatáról 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: a 

lakóhely története; a 

római számok 

megfigyelése régi 

épületeken. 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és 

négyjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római 

szám. Alaki, helyi és valódi érték. 

3. Függvények, az analízis elemei 

Fejlesztési célok: 

 – Matematikai modellek készítése.  

 – Sorozatok felismerése, létrehozása. 

Előzetes tudás 

Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok. 

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozat szabályának 

felismerése. 

Adott szabályú sorozat 

folytatása. 

Összefüggések keresése az 

egyszerű sorozatok elemei 

között. 

Sorozatok néhány hiányzó 

vagy megadott sorszámú 

elemének kiszámítása. 

Sorozatok képzési 

szabályának keresése, 

kifejezése szavakkal.  

Oktatóprogram használata 

sorozat szabályának 

felismeréséhez, folytatásához. 

Interaktív tábla 

A figyelem és a memória 

fejlesztése. 

Szabályfelismerés. 

Az önállóság fejlesztése a 

gondolkodási műveletek 

alkalmazásában.  

Az anyanyelv és a szaknyelv 

használatának fejlesztése. 

Adott utasítás követése, 

figyelem tartóssága.  

Vizuális kultúra: periodicitás 

felismerése sordíszekben, 

népi motívumokban. 
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Saját gondolatok 

megfogalmazása, mások 

gondolatmenetének 

végighallgatása. 

Összefüggések, kapcsolatok 

táblázat adatai között. 

Tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rendezése. 

Kapcsolatok, szabályok 

keresése táblázat adatai 

között. 

Táblázat adatainak 

értelmezése. 

Tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rendezése, a folytatásra 

vonatkozó sejtések 

megfogalmazása. 

Az általánosításra való 

törekvés. A kifejezőkészség 

alakítása: világos, rövid 

fogalmazás. 

Az absztrakciós képesség 

alapozása. 

Környezetismeret: adatok 

gyűjtése az állatvilágból 

(állati rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények, mint 

adatok. 

Grafikonok. Grafikonok adatainak 

leolvasása. 

Grafikonok készítése. 

Matematikai összefüggések 

felismerése. Interaktív tábla 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti grafikonok 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, 

kapcsolat. 

4. Geometria, mérések 

Fejlesztési célok: 

 – Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  

 – Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a tényleges alkotás 

összevetése az elképzelttel.  

 – A matematika és a valóság kapcsolatának építése.  

 – Mérőeszközök és mértékegységek önálló használata.  

 – Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 

 – A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, művészeti alkotásokon.  

 – Esztétikai érzék fejlesztése.  

 – A körző és a vonalzó célszerű használata. 

Előzetes tudás Vonalak (egyenes, görbe). 
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Térbeli alakzatok.(kocka, téglatest) 

A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A 

szabvány mértékegységek: cm, dm, m, km, cl, dl, l, hl, g, dkg, 

kg, t, másodperc,  perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások 

szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti 

összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyenesek kölcsönös 

helyzetének megfigyelése 

tapasztalati úton: metsző és 

párhuzamos egyenesek.  

A szakasz fogalmának 

előkészítése. 

A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és 

téglalap felismerése. 

A téglalap és négyzet 

tulajdonságai: csúcsok száma, 

oldalak száma. 

Háromszögek, négyszögek 

előállítása rajzolással 

szabadon vagy egy-két 

tulajdonság megadásával. 

Egyedi tulajdonságok 

kiemelése. 

Formafelismerés, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Vizuális kultúra: mozaikkép 

alkotása előre elkészített 

háromszögek, négyszögek 

felhasználásával. 

A képszerkesztő program 

néhány rajzeszközének 

ismerete, a funkciók 

azonosítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

Egyszerű rajzok, ábrák 

elkészítése.  

A rajzos dokumentum 

nyomtatása. 

A tanult síkidomok rajzolása 

képszerkesztő program 

segítségével. 

A feladat megoldásához 

szükséges, mások által 

összeépített alkalmazói 

környezet használata. 

Interaktív tábla 

 

A téglalap és a négyzet 

kerületének kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az 

újabb ismeretek 

megszerzésében. 

Környezetismeret: 

kerületszámítás a közvetlen 

környezetünkben (szoba, 

kert) 
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Négyzet, téglalap területének 

mérése különféle 

egységekkel, 

területlefedéssel. 

A négyzet és téglalap 

területének számítása. 

Többféle megoldási mód 

keresése, az alternatív 

megoldások összevetése. 

Környezetismeret: 

tapasztalatgyűjtés a 

mindennapi életből pl. 

szőnyegezés, burkolás a 

lakásban, kertben. 

A kör fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

A körző használata (játékos 

formák készítése). 

Kör létrehozása, felismerése, 

jellemzői. 

Ének-zene: körjátékok. 

 

Vizuális kultúra: a kör 

megjelenése művészeti 

alkotásokban.  

Az egybevágóság fogalmának 

előkészítése. 

Tengelyesen tükrös alakzatok 

létrehozása tevékenységgel. 

Az alkotóképesség 

fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése 

válogatással, 

megfogalmazással. 

A pontosság igényének 

felkeltése. 

Geometriai dinamikus 

szerkesztőprogram használata 

interaktív táblán.  

Környezetismeret:  

szimmetria a természetben. 

 

Vizuális kultúra: szimmetria a 

műalkotásokban. 

Tájékozódás síkban, térben. Tájékozódás pl. az iskolában 

és környékén. Mozgássor 

megismétlése, mozgási 

memória fejlesztése. 

Térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő, 

egyszerű. rajzolóprogramok 

bemutatása. 

Egyszerű problémák 

megoldása részben tanári 

segítséggel, részben önállóan. 

Környezetismeret: 

tájékozódás közvetlen 

környezetünkben. Égtájak 

ismeretének gyakorlati 

alkalmazása. 

Testek geometriai 

tulajdonságai, hálója. 

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint. 

Térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő, 

egyszerű. rajzolóprogramok 

bemutatása. Interaktív tábla 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobozokból 

bútorok építése. 

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő mesterséges 

és természetes környezet 
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Egyszerű problémák 

megoldása részben tanári 

segítséggel, részben önállóan. 

Testek szétválogatása egy-két 

tulajdonság szerint. 

Alkotóképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás 

fejlesztése. Térlátás 

fejlesztése az alakzatok 

különféle előállításával. 

Sík- és térgeometriai 

megfigyelések elemzése, 

megfogalmazása a tanult 

matematikai szaknyelv 

segítségével.  

formavilágának megfigyelése 

és rekonstrukciója. 

Téglatest és kocka jellemzői. 

Rubik-kocka. 

Testháló kiterítése téglatest, 

kocka esetében. 

Megfigyelés, tulajdonságok 

számbavétele. 

Összehasonlítás, 

azonosságok, különbözőségek 

megállapítása. 

Finommotoros 

mozgáskoordinációk 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobókocka, 

téglatest alakú doboz 

készítése. 

Készségfejlesztő 

oktatóprogramok, logikai 

játékok indítása, használata 

önállóan vagy segítséggel, 

belépés és szabályos kilépés a 

programból. 

Számítógépes játékok, 

egyszerű fejlesztő szoftverek 

megismertetése.  

Interaktív tábla 

 

A gömb felismerése, 

jellemzői. 

Tapasztalatgyűjtés. 

A gömb létrehozása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyurma vagy 

kókuszgolyó készítése. 

 

Környezetismeret: gömb 

alakú gyümölcsök. 

 

Testnevelés és sport: labdák. 

Mérések alkalmi 

egységekkel. 

Mérés szabvány egységekkel: 

mm-km;ml-hl;mg-t;mm2-m2. 

Összehasonlítások végzése a 

valóság tárgyairól, 

alakzatokról, dolgokról. 

Környezetismeret: gyakorlati 

mérések közvetlen 

környezetünkben (tömeg-, 

hosszúságmérés). 
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Mennyiségi jellemzők 

felismerése, a különbségek 

észrevétele.  

Adott tárgy, elrendezés, kép 

más nézőpontból való 

elképzelése. 

Csomagolóanyagok, dobozok 

tömege. 

Az idő mérése: másodperc. Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint 

folytonosan változó 

fogalmak, pl. előtte, utána, 

korábban, később megértése, 

használata. 

Időtartam mérése egyenletes 

tempójú mozgással, hanggal, 

szabványos egységekkel 

(másodperc, perc, óra, nap, 

hét, hónap, év). 

Fejlesztőprogram használata 

méréshez.  

A családban történtek 

elhelyezése az időben. 

 

Testnevelés és sport: időre 

futás. 

 

Ének-zene: metronóm. 

 

Környezetismeret; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

napirend, családi ünnepek, 

események ismétlődése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

változó helyzetek, időben 

lejátszódó történések 

megfigyelése, az időbeliség 

tudatosítása. 

Egység és mérőszám 

kapcsolata. Mérés az 

egységek többszöröseivel. 

Át- és beváltások végrehajtott 

mérések esetén. 

Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. 

A mértékegységek használata 

és átváltása szöveges és 

számfeladatokban. 

A pontosság mértékének 

kifejezése gyakorlati 

mérésekben. 

A mértékegység és mérőszám 

kapcsolata, összefüggésük 

megfigyelése és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, 

mérések a családban. 

Fejlesztőprogram használata 

mértékegységek átváltásához. 

Interaktív tábla 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elkészíthető 

munkadarabok megtervezése 

mérés és modellezés 

segítségével.  

 

Környezetismeret; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

háztartásban használatos 

gyakorlati mérések (sütés-

főzés hozzávalói). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Metsző és párhuzamos egyenesek, 

szakasz, szög, háromszög, téglalap, 

négyzet, kerület, terület, téglatest, kocka, 

testháló, tükrös alakzat, időpont, 

időtartam, kör, gömb, mértékegység, 

tonna, másodperc, km, mm. 

5. Statisztika, valószínűség 
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Fejlesztési célok: 

 – Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.  

 – A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.



 

 

Előzetes tudás 

Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok megfigyelése, 

gyűjtése, rendezése, 

rögzítése, ábrázolása 

grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével 

későbbi fogalomalkotás 

előkészítése. 

A képi grafikus információk 

feldolgozása, forráskezelés. 

Interaktív tábla 

Környezetismeret: 

meteorológiai adatok 

lejegyzése, ábrázolása. 

Számtani közép, átlag 

fogalmának bevezetése. 

Néhány szám számtani 

közepének értelmezése, az 

„átlag” fogalmának 

bevezetése, használata adatok 

együttesének jellemzésére. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti és 

csapadékátlagok. 

A biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen események. 

 

Próbálgatások, sejtések, 

indoklások, tippelések, tárgyi 

tevékenységek. Interaktív 

tábla 

A lehetséges és lehetetlen 

tapasztalati úton való 

értelmezése.  

A biztos és véletlen 

megkülönböztetése. 

 

Valószínűségi játékok, 

kísérletek, megfigyelések. 

Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

 

Események gyakoriságának 

megállapítása kísérletek 

végzésével, ábrázolása 

oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása adott 

számú kísérletben.  

A kísérleti eredmények 

összevetése a sejtéssel, az 

eltérés megállapítása és 

magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, 

kevésbé valószínű 

értelmezése gyakorlati 

példákon. 

Információszerezés az 

internetről, irányított keresés.  

Környezetismeret: természeti 

jelenségek előfordulása és 

valószínűsége. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

kifejezőkészség alakítása 

(világos, rövid 

megfogalmazás). 



 

 

Diagramokhoz kapcsolódó 

információk keresése, 

értelmezése. 

Interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/ 

fogal

mak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem 

biztos.Átlag. Grafikon, oszlopdiagram. 

Gyakoriság. 

A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam végén 

A tanuló  

 – tud adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni, 

 – felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 

 – képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba, 

 – értelmezése a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 

 – próbálgatással képes az összes eset megtalálására, 

 

 – tud számokat írni, olvasni 10 000-es számkörben, 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmakat 10 000-es 

számkörben, 

 – tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M); 

 – helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, 

adósság) segítségével, 

 – képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére, előállítására, 

hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel, 

 – tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 10 000-es számkörben, 

 – képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységeken keresztül, 

 – alkalmazza  az ésszerű becslést és a kerekítést a matematika különböző területein,  

 – tud fejben számolni százas számkörben, 

 – biztos ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben, 

 – ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát, 

 – alkalmazza a műveletek tulajdonságait, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségét, 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,  

 – képes négyjegyű számok összeadására, kivonására, szorozni kétjegyű, osztani egyjegyű 

számmal írásban, 

 – tudja a műveletek helyességének ellenőrzését, 

 – képes szöveges feladat megoldására a megoldási algoritmus (a szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) 

alkalmazásával, 

 – ismeri és helyesen használja a többszörös, osztó, maradék fogalmát, 

 

 – felismeri a növekvő és csökkenő számsorozatokat, tudja azokat folytatni, 

 – képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 

 – tudja megfogalmazni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja, 

 



 

 

 – képes egyenesek kölcsönös helyzetének felismerésére (metsző és párhuzamos egyenesek),  

 – ismeri a szabvány mértékegységeket: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Tud átváltásokat 

végezni szomszédos mértékegységek között, 

 – képes egyszerű gyakorlati példákban a hosszúság, távolság és idő mérésére, 

 – létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb sokszöget egyszerű módszerekkel, 

felismerési, megnevezi jellemzőiket, 

 – ismeri a kör fogalmát, 

 – megértési a test és a síkidom közötti különbséget,  

 – felismerés és létrehoz kockát és téglatestet, megnevezi jellemzőiket, 

 – felismerési a gömböt, 

 – hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel előállít tükrös alakzatokat, 

 – tudja kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét, 

 – képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel, 

 

 – képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, a táblázat adatainak 

értelmezésére,  

 – képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagram leolvasására, 

 – értelmezése a valószínűségi játékok, kísérletek során a biztos, lehetetlen, lehet, de nem 

biztos fogalmakat, 

 

 – tanári segítséggel használja az életkorának megfelelő oktatási célú programokat, 

 – ismer egy rajzoló programot; tud egyszerű ábrákat elkészíteni, színezni, 

 – együttműködik az interaktív tábla használatánál. 

Az ellenőrzés értékelés szempontjai 

1.1.1 Első osztály 

 Folyamatos szóbeli értékelés, a házi feladatok ellenőrzése. 

 A tanórai írásbeli és szóbeli munka folyamatos értékelése választott jelzéssel. 

 Tananyag-egységenként, de minimum 3 alkalommal, összeállított feladatsor önálló 

megoldásának szóbeli, illetve szöveges értékelése. 

1.1.2 Második-negyedik osztály 

 Folyamatos szóbeli értékelés, a házi feladatok ellenőrzése. 

 A tanórai írásbeli és szóbeli munka folyamatos értékelése. 

 Tananyag-egységenként, de minimum 4 alkalommal, összeállított feladatsor önálló 

megoldásának értékelése. 

 Az órai aktivitást, a tantárgy iránti érdeklődést, a többletfeladatok vállalását jutalmazzuk. 

 A hiányokat pótoltatjuk, a hanyagságot elmarasztaljuk. 



 

 

 A 4. osztályban félévenként egy alkalommal szóban kérjük számon a matematikai szaknyelv 

helyes használatát. 

 Tanulmányi versenyen való eredményes részvételt jutalmazzuk. 

 

Elsőtől harmadik osztály év végéig szöveges értékelést kapnak a tanulók félévkor és év végén, 

negyedik osztályban érdemjeggyel értékelünk. 

 

A témazáró dolgozatokat  a megfelelő százalékok arányában értékeljük. 

 

Érdemjegy Minimum szintű  dolgozat/% Témazáró dolgozat/% 

5 100-95 100-91 

4 94-81 90-75 

3 80-71 74-55 

2 70-60 54-40 

1 59- 39- 

 

 

 

 

Az értékelés általános elvei és eszközei 

A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. A folyamatos, fejlesztő 

célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára munkájának eredményességéről, 

rendszeres tanulásra ösztönöz. 

A tanév eleji diagnosztikus felmérés segíti a tanítót a tanulók előzetes ismereteinek 

feltérképezésében, útmutatást ad a tanulócsoportra szabott tanítási módszerek, eljárások 

kiválasztásában. 

Témákat lezáró írásbeli felmérések tájékoztatják a tanítót, a tanulót és a szülőt a tanuló 

teljesítményéről a helyi tantervben rögzített követelményekhez viszonyítva. 

A tanév végi felmérés megmutatja az adott évfolyamon elsajátított ismeretek mennyiségét 

és minőségét. 

Az értékelés kiemelt szempontjai: 

 – a tanulók önmagukhoz mért fejlődése,  

 – az alapvető készségek, képességek fejlettségi szintje,  

 – tárgyi tevékenységben való jártasság,  

 – tanult műveletek értelmezése,  

 – a tanult számolási eljárások ismerete és alkalmazása.  
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Klasse 1  

Stundenzahl im Schuljahr: 144       Aufteilung der Stunden 

 Landeskunde Literatur 

 

Sprachrichtigkeit 

 

insgesamt 

Verstehen 

 

18 8 3 29 

Gestalten 

 

13 6 3 22 

Interaktion 

 

18 8 3 29 

Landeskunde 

 

16 7 3 26 

Literatur 

 

13 4 3 20 

Sprachrichtigkeit 

 

6 4 2 12 

Methodenkompetenz 

 

1 2 2 5 

Urteilsvermögen 

 

1 -- -- 1 

Insgesamt 

 

86 39 19 144 

 

 

I. Landeskunde 

Themenkreise    Teilbereiche Kompetenzen 
 

 
       Persönliche Lebensgestaltung 

 Eigene Person und 
Verwandtschaftsbeziehungen 

 
 

 Freizeitaktivitäten 
 

 Körper, Körperteile, Kleidung 
 

 

 
 
- Vorstellung 
- Familie 
- Beschäftigungen in der Familie 
 
- Spiele, Spielzeuge, Basteln 

 
- Hygenie, 
- Kleidungsstücke 

 

 
Unterrichtsgegenstände ( 
Verstehen) 
 
Der Schüler kann 
Bilder , Illustrationen mit sprachlich 
einfachen Mitteln beschreiben  
 
richtige und falsche Aussagen 
unterscheiden 
 
Texte ( nicht linear) in größeren 
Themenbereiche einordnen 
 
den subjektiven Eindruck 
formulieren 
 
den Inhalt eines Textes (linear und 
nicht linear) zeichnen 
 
zu künstlerischen Produktionen 
unter Anleitung das Gefallen und 
Nichtgefallen formulieren 

      Gesellschaftliches Leben 

 Kontaktaufnahme 
 

 Ernährung 
 

 
 
 

 Familienfeste 
 

 
- Grüßen, Bitten, sich 

verabschieden  
 

- Grundnahrungsmittel 
- Tischdecken 
- Essbesteck 
- das Frühstück 

 
- Geburtstag  
- Martinstag 
- Nikolaus 



 

  
 
Unterrichtsgegenstände gestalten 
(Produktion) 
 
Der Schüler kann 
 
einfache Texte wiedergeben 
 
Objekte, Darstellungen, Ereignisse 
vorstrukturiert und mit einfachen 
sprachlichen Mitteln beschreiben 
 
aus Texten (linear und nicht 
linear)gewonnenen Informationen 
in einer vorgegebenen mündlichen 
Form, oder anderen geeigneten 
Form zusammenfassen 
 
lyrische, epische und szenische 
Texte vortragen 
 
in dialogischen, 
Kommunikationssituationen 
teilnehmen 
 
inhaltliche Zusammenhänge in 
einem Text darstellen 
 
die Ergebnisse einer Aufgabe 
veranschaulichen 
 
Unterrichtsgegenstände in Bezug zu 
vorhandenem Weltwissen setzen 
 
seine/ihre Meinung nonverbal und 
verbal ausdrücken 
 
Rollen gestalten 
 
 
 
Allgemeine Interaktionsfähigkeit 
 
Der Schüler kann 
 
einfache Auskünfte geben und 
einholen 
 
bekannte sprachliche  Mittel 
einsetzen 
 
in verschiedenen Sozial- und 
Arbeitsformen arbeiten 

      
Schule, Ausbildung und Beruf 
 

 Schule 
 
 

 Klassenraum 
 

 

 
 

- Räume in der Schule 
- Personen in der Schule 

 
- Schulsachen 
- Einfache Tätigkeiten in der  

Schule 
 

Kulturelles Leben und Medien 
 

 einfache Spiele 
 

 

 
 
      Tanzspiel: 

z.B.: 
-      Die Tiroler sind lustig 
-      Liebe Schwester 
 

       Lied: 
       z.B.: 

-     Morgen kommt der 
Weihnachtsmann 
-     Ich habe Hunger… 
-     Grün, grün, grün 
 

 
Bewegungsspiel: 
z.B.: 
-      Hampelmann 
-      Kopf, Arme, Beine 
-      Nach vorne, nach hinten 
-      Teddy, Teddy 
 
 
 

     Wirtschaft, Technik, Umwelt 
 

 eigener Wohnort 
 

 eigene Wohnung 
 

 
 
 

 Natur und Umwelt 
 
 
 
 

 Einkauf 
 

 Verkehr 
 
 

 

 
 

- Siedlungsart 
 

- Wohnung 
- Zimmer 
- Einrichtung 
- Möbel 

 
- Tiere 
- Jahreszeiten 
- Monate 
- Uhrzeit 

 
- Lebensmittel 

 
- einfache Verkehrsmittel 



 

   Politik und Geschichte 
 

 Mitwirkung und 
Mitverantwortung 

 
 
 
 

 
 

- Personen und ihre Rollen 
und Funktionen in der 
Schule 

          Regeln in der Schule 

  
mit einfachen sprachlichen Mitteln 
Höflichkeitskonventionen 
einhalten 
 
Glückwünsche ausdrücken 
 
mit einem neutralen Register 
sprachlich agieren 
 
sprachlich einfachen, kurzen 
Äußerungen anderer folgen, und 
nonverbal darauf reagieren 
 
mündlich geäußerte, formelhafte 
Redewendungen (Gruß, Abschied 
etc.) in ihrem Sinngehalt in 
ungarisch wiedergeben 
 
mündlich geäußerte, formelhafte 
Redewendungen  in ihrem 
Sinngehalt auf Deutsch  
wiedergeben 
 
Wortschatz und Redemittel 
 
Der Schüler kann 
 
an der routinemäßigen 
Kommunikation im Unterricht 
teilnehmen und 
Unterrichtsgegenstände bearbeiten 
- mit einem elementaren 

Wortschatz und  
- einfachen, festen 

Sprachschablonen 
 
Methodenkompetenz: 
 
Der Schüler kann 
 
Wortschatz mit eingeübten 
Techniken selbstständig trainieren 
(Wort-/Bildkarten, Übungen, Spiele 
etc.); 
 
Printmedien zur 
Informationsgewinnung nutzen (z.B. 
Kinderwörterbuch / 
Bildwörterbuch) 

 
aus einfachen gehörten Texten nach 
mehrmaligem Hören 
Grundinformationen entnehmen 
(Hörverstehen); 



 

 
Informationen mit einfachen 
sprachlichen Mitteln ausdrücken 
 
 

 

II. Literatur 

Themenkreise Teilbereiche Kompetenzen 
 

 

 Sprüche, Reime, Malscherze, 
Auszählreime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Ganzschrift 
 

 
     Volksdichtung aus: 

-  Wild-Metzler: Hoppe, hoppe 
Reiter 
-  Grete und Karl Horak: 
Kinderlieder 
-  Reime und Spiele der 
Ungarndeutschen 
-  Igele-Biegele 
-  Michaelis: Zauberhut 

 
Weitere deutsche Reime, 
Gedichte: z. B.: 
-  Das ist der Vater 

       -  Ich bin Peter 
-  Der Kopf ist rund 
-  Nikolaus, Nikolaus tick, tack, tack 

        - Ein großer Ball, ein kleiner Ball 
- Auf dem Tisch da steht die Butter 
- Ene, bene, Tintenfass 
- Kleine Maus 
- Eins, zwei, Polizei 

       - Oben, oben, unten, unten 
- Punkt, Punkt  
- Bei Rot bleibe stehn… 
- Ri-ra rutsch… 
- Morgen früh um sechs 

 
z.B.: Klaus Baumgart: Lauras Stern 

        Eric Carle: Und heut ist Montag 
 

 
Der Schüler kann 
 
kurze epische und lyrische Werke mit 
Hilfe des Lehrers lernen und 
vortragen 
 
einige Sprüche, Gedichte auswendig 
vortragen 
 
in dramatischen Spielen mit seinen 
Mitschülern mitspielen 
 
Urteilsvermögen, ethische und 
ästhetische Kompetenz  
 
Alltagskonflikte durch Spiele erleben; 
 
in grundlegenden ethischen Fragen 
Meinung äußern; 
 
die kulturelle Vielfalt im Alltagsleben 
wahrnehmen. 
 
 

 

III. Sprachrichtigkeit 

Themenkreise Teilbereiche Kompetenzen 

Auf dieser Stufe wird 
Sprachrichtigkeit implizit, in den 
Sprachhandlungen integriert 
vermittelt. 

 
 

 Die Grundlagen der 

 
 
  -  Wörter 
  -  themenbezogene Ausdrücke 
  -  einfache Satzstrukturen 
   
   -  Satzarten: Aussagesatz, Fragesatz 

 

Der Schüler kann 
 

die Bedeutung einfacher 
morphologischer und  syntaktischer 
Strukturen verstehen 
 



 

Morphologie und Syntax 
 
 
 
 
 

 Aussprache und Intonation 

   -  Vollverb: Präsens 
   -  Artikel: bestimmter, 
unbestimmter 
   -  Genus:  Maskulin, Feminin, 
Neutrum 
  -  Numerus: Singular, Plural 
  -  Kasus: Nominativ, Akkusativ 
  -  Adjektiv: prädikative Verwendung 
  -  Pronomen. Personalpronomen 
 
 
 
   -  Reime 
   -  Sprüche 
   -  Zungenbrecher 
   -  Gedichte 
   -  Lieder 
  -  Situationsgespräche 
 

häufig gebrauchte morphologische 
Strukturen nachbilden  
 
das gelernte standardsprachliche 
Repertoire aussprechen und 
intonieren 
 
einzelne Wörter verstehbar 
aussprechen 
 
einzelne gebräuchliche feste 
Wendungen oder Reime annähernd 
richtig aussprechen und intonieren 
 
 

 

Erziehungs- und 
Entwicklungsziele 

Entwicklung der mündlichen Sprachfähigkeiten, die zur Selbstdarstellung und zum 
gemeinschaftlich-gesellschaftlichen Dialog erforderlich sind. 

Kennen lernen der Normen des deutschen mündlichen Ausdrucks, altersgerechte 
Kommunikation. 

Förderung der, zur erfolgreichen Kommunikation notwendigen Kompetenzen in 
verschiedenen Situationen. 

Erwerb von Wortschatz und Kenntnissen anhand von Alltagsthemen. 

Entwicklung der linguistischen Kompetenz durch sprachliche Handlung. 

Aneignung der der deutschen Standardsprache entsprechenden Aussprache und 
Intonation. 

Zuhören von literarischen Texten, Schaffen der Grundlage ihres Verständnisses. 

Förderung der Lernfähigkeit, Entwicklung von Strategien mithilfe von 
handlungsorientierten Methoden. 



 

Klasse 2.  

Stundenzahl im Jahr: 180      Aufteilung der Stunden 

 Landeskunde Literatur 

 

Sprachrichtigkeit 

 

insgesamt 

Verstehen 

 

13 10 10 33 

Gestalten 

 

9 8 7 24 

Interaktion 

 

13 10 10 33 

Landeskunde 

 

15 10 8 33 

Literatur 

 

5 15 5 25 

Sprachrichtigkeit 

 

5 5 12 22 

Methodenkompetenz 

 

3 2 3 8 

Urteilsvermögen 

 

2 -- -- 2 

Insgesamt 

 

65 60 55 180 

 

 

I. Landeskunde 

Themenkreise 
 

Teilbereiche Kompetenzen 

 
Persönliche Lebensgestaltung 
 

 Verwandtschaftsbeziehungen 
 
 

 Gesundheitspflege 
 
 
 

 moderne Lebensgestaltung 
   
 
 

 
 
 
-   Vorstellung 
-  sich vorstellen, andere 

Familienmitglieder 
               vorstellen 
- Wohlbefinden      
-  Unwohlsein 
- Hygiene 
 
       -   Sport und Spiel 
       -   Freizeit 

 
Unterrichtsgegenstände ( 
Verstehen) 
 
Der Schüler kann 
 
einfach formulierte 
Informationen in Texten 
auffinden 
 
Texten im Alltag gebräuchliche 
Daten und Maßen entnehmen 
 
Texte mit vertrauter Struktur 
und Lexik (u.U. nach 
Wiederholung ) mit Hilfe 
geschlossener Aufgaben 
verstehen 
 
richtige und falsche Aussagen in 
Bezug auf einen Text 
unterscheiden und am Text 
belegen 

Gesellschaftliches Leben 
 

 Ernährung 
 
 
 

 Familienfeste 
 
 

 
 
- Namen einfacher, 

bekannter Speisen 
-  das Mittagessen 
 
 
- Geburtstag 
- Glückwunsch 



 

 
 
 

 
sich mit einem sachorientierten 
Text (linear und nicht linear) 
unter vorgegebenen 
Fragestellungen 
auseinandersetzen 
 
inhaltliche Beziehungen 
zwischen Informationen (in 
einem Text)erkennen 
 
lineare Texte in sinnvolle 
Einheiten gliedern 
 
Inhalte von Texten in eine 
andere Darstellungsform 
bringen 
 
den inhaltlichen Zusammenhang 
zwischen Text und 
Veranschaulichungsmaterial 
erkennen. 
 
Unterrichtsgegenstände 
gestalten (Produktion) 
 
Der Schüler kann 
 
einfache Texte nach 
vorgegebenen Gesichtspunkten 
paraphrasieren 
 
aus Texten gewonnene 
Informationen in einer 
vorgegebener mündlichen Form 
zusammenfassen 
 
lyrische, epische und szenische 
Texte vortragen 
 
inhaltliche Zusammenhänge in 
einem Text (linear und nicht 
linear)  mit  
vorgegebenen, einfachen 
sachorientierten 
Darstellungsformen und 
vorgegebenen sachorientierten 
Sprachmitteln darstellen; 
 
Unterrichtsgegenstände in 
Bezug zu vorhandenem 
Weltwissen setzen 
 
seine/ihre Meinung durch 
Beispiele formulieren 

Schule, Ausbildung und Beruf 
 

 Schule, Klassenraum 
 

 
 
- Einrichtung des 

Klassenzimmers 
- Räume in der Schule 
- Schulfächer 
- Tätigkeiten in der 

Schule 
- einfache Berufe 

Kulturelles Leben und Medien 
 

 Spiele, Lieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tanzspiele, Bewegungsspiele 
 
 
 
 

 
 
    Lieder: 
    z.B.:    
      -      Wer im Januar 
geboren ist 
     -       Ich geh mit meiner 
Laterne 
     -       Zum Geburtstag viel 
Glück 
     -      Rolf Zuckowski: In 
der Weihnachtsbäckerei 
     -      Kurt Zuckowski. 
Lieber, guter    
Weihnachtsmann     
     -      Schneeflöckchen, 
weiß Röckchen 
     -     Immer wieder kommt 
ein neuer Frühling 
 
z.B.: 
     -    Laurenzia 
     -    Wer will fleißige 
Handwerker sehn 

Wirtschaft, Technik, Umwelt 
 

 eigener Wohnort, eigene Wohnung 
 
 

 Natur und Umwelt 
 
 
 
 

 Einkauf 
 
 

 
 
- Haustypen 
- Funktionen der Räume 
 
- Tierfamilien 
- Pflege der Tiere 
- Lebensraum der Tiere 
- Jahreszeiten, Monate, 

Tage 
 
- Geschäft 

        -      Im Einkaufzentrum /auf 
dem Markt 
       -      Einkaufsituationen 

Politik und Geschichte 
 

 Mitwirkung und Mitverantwortung 
 

 
 
       -     Regel und Ordnung 
im Klassenzimmer und 



 

             in der Schule 
 

 
in dialogischen, 
Kommunikationssituationen 
teilnehmen, und seine/ihre 
Meinung äußern 
 
die Ergebnisse der Bearbeitung 
eines Themas /einer Aufgabe 
veranschaulichen / belegen  
seine/ihre Meinung durch 
Beispiele begründen 
  
in dialogischen 
Kommunikationssituationen  
seine /ihre Meinung, 
Zustimmung, Ablehnung 
formulieren 
 
Rollen gestalten und 
reflektieren 
 
lineare Texte ergänzen, 
weiterentwickeln 
 
 
Allgemeine 
Interaktionsfähigkeit 
 
Der Schüler kann 
 
gewohnte 
Unterrichtssituationen mit 
einfachen Redemitteln sicher 
bewältigen 
 
in verschiedenen Sozial- und 
Arbeitsformen arbeiten 
 
Lob, Glückwünsche, 
Anteilnahme, Bedauern 
ausdrücken 
 
mit einem neutralen Register 
sprachlich agieren 
 
sprachlich einfachen, kurzen 
Äußerungen anderer folgen und 
verbal oder nonverbal darauf 
reagieren 
 
mündlich geäußerte, 
formelhafte Redewendungen 
(Gruß, Abschied etc.) in ihrem 
Sinngehalt in ungarisch 
wiedergeben 

 
 

 
     
      
 



 

 
mündlich geäußerte, 
formelhafte Redewendungen  in 
ihrem Sinngehalt auf Deutsch  
wiedergeben 
 
Wortschatz und Redemittel 
 
Der Schüler kann 
 
an der routinemäßigen 
Kommunikation im Unterricht 
teilnehmen und 
Unterrichtsgegenstände 
bearbeiten 

- mit einem elementaren 
Wortschatz und  

         einfachen, festen 
Sprachschablonen 
 
 
Methodenkompetenz: 
 
Der Schüler kann 
 
ein Wörterheft führen und 
benutzen; 
 
Wortschatz mit eingeübten 
Techniken selbstständig 
trainieren (Wort-/Bildkarten, 
Übungen, Spiele etc.); 
 
Printmedien zur 
Informationsgewinnung nutzen 
(z.B. Kinderwörterbuch / 
Bildwörterbuch) 
 
aus einfachen gehörten Texten 
nach mehrmaligem Hören 
Grundinformationen 
entnehmen (Hörverstehen); 
 
aus geschriebenen Texten 
gezielt Basisinformationen 
entnehmen; 
 
die wesentlichen Informationen 
einfacher Texte unter Anleitung 
markieren; 
 
Informationen mit einfachen 
sprachlichen Mitteln 
ausdrücken. 

 



 

 

 

 

II. Literatur 

Themenkreise Teilbereiche Kompetenzen 

 Reime, Gedichte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zungenbrecher 
 
 

 Märchen 
 
 
 

 Ganzschrift: 
 

 Zeitschrift 
 
 
 

     Volksdichtung aus: 
 
        -  Wild-Metzler: Hoppe, 
hoppe Reiter 
        -  Grete und Karl Horak: 
Kinderlieder 
        -  Reime und Spiele der 
Ungarndeutschen 
         -  Igele-Biegele 
         -  Michaelis: Zauberhut 
 
    Weitere deutsche Reime, 
Gedichte: z. B.: 
 
      -   Die ganze Familie 
      -   Was spielen die Kinder der 
Erde 
      -   Puppendoktor 
      -   Ursula Wölfel: Ich habe 
Schnupfen      

      -   Gina Ruch-Pauquet: Das Haus 
      -   Ervin Moser: Jahreszeiten 
      -   Georg Bydlingski:  
                 Im Frühling 
                 Im Herbst 
                 Im Sommer 

                 Im Winter 
 
      -  Fischers Fische 
      -  Esel fressen Nessel  
 
     -   Der traurige Bär 
     -   Das rote Hühnchen und die 
Weizenkörner 
    -  Gebrüder Grimm: Der 
Froschkönig 
 
     -  Eric Carle: Die kleine Raupe  
Nimmersatt 
 
     -   Mini Spatzenpost 

Der Schüler kann 
 
kurze epische und lyrische 
Werke mit Hilfe des Lehrers und 
selbstständig lesen 
 
einige Sprüche, Gedichte 
auswendig vortragen 
 
in dramatischen Spielen mit 
seinen Mitschülern mitspielen 
 
Urteilsvermögen, ethische und 
ästhetische Kompetenz 
Der Schüler kann  
 
Alltagskonflikte durch Spiele 
erleben; 
 
in grundlegenden ethischen 
Fragen Meinung äußern; 
 
die kulturelle Vielfalt im 
Alltagsleben wahrnehmen 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. Sprachrichtigkeit 

Themenkreise Teilbereiche Kompetenzen 

Auf dieser Stufe wird 
Sprachrichtigkeit implizit, in den 
Sprachhandlungen integriert 
unterrichtet. 

 Morphologie und Syntax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aussprache und Intonation 
 
 
 
 
 
 

 Rechtschreibung und 
Zeichensetzung 

 
 

 
  -  Wörter 
  -  themenbezogene Ausdrücke 
  -  einfache Satzstrukturen 
(mit den wichtigsten 
Präpositionen) 
 
  -  Satzarten: Aussagesatz, 
Fragesatz 
  -  Vollverb: Präsens 
  -  Artikel: bestimmter, 
unbestimmter 
  -  Genus:  Maskulin, Feminin, 
Neutrum 
  -  Numerus: Singular, Plural 
  -  Kasus: Nominativ, Akkusativ 
  -  Adjektiv: prädikative 
Verwendung 
  -  Pronomen. 
Personalpronomen 
 
 
   -  Reime 
   -  Sprüche 
   -  Zungenbrecher 
   -  Gedichte 
   -  Lieder 
 
 
  -  Zeichensystem 
  -  Klein und Großbuchstaben 
  -  Diphthongen und von dem 
Ungarischen  
     abweichende Buchstaben 
  -  Zeichensetzung 
 
 

 
Der Schüler kann 
 
die Bedeutung einfacher 
morphologischer und  
syntaktischer Strukturen 
weitgehend verstehen 
 
häufig gebrauchte 
morphologische Strukturen 
nachbilden und weitgehend 
korrekt anwenden 
 
das gelernte standardsprachliche 
Repertoire trotz merklichen 
Akzents mit wenig Fehlern 
aussprechen und intonieren 
 
im örtlichen Dialekt einzelne 
Wörter verstehbar aussprechen, 
einzelne gebräuchliche feste 
Wendungen oder Reime 
annähernd richtig aussprechen 
und intonieren 
 
vertraute Wörter und kurze 
Redewendungen oder 
regelmäßig benutzte Wendungen 
weitgehend fehlerfrei 
abschreiben 
 
die Bedeutungen der 
Satzabschlusszeichen erkennen 

 

Erziehungs- und 
Entwicklungsziele 

Entwicklung der mündlichen Sprachfähigkeiten, die zur Selbstdarstellung und zum 
gemeinschaftlich-gesellschaftlichen Dialog erforderlich sind. Verständnis der verbalen 
und nonverbalen Codes von Texten. Kontinuierliche Differenzierung und Vertiefung der 
altersgerechten Fähigkeiten bezüglich des Lese- und Textverstehens. Texte laut und 
still, verstehend lesen, mündliche und schriftliche Anwendung des Verstandenen. 



 

Kennen lernen der Normen des deutschen mündlichen und schriftlichen Ausdrucks, 
altersgerechte Kommunikation und Schreibtechnik, ästhetisches Schriftbild. 
Verknüpfung von zwei oder mehreren Sätzen zum Ausdruck der Gedanken. 

Förderung der, zur erfolgreichen Kommunikation notwendigen Kompetenzen in 
verschiedenen Situationen. 

Erwerb von Wortschatz und Kenntnissen anhand von Alltagsthemen. 

Entwicklung der linguistischen Kompetenz durch sprachliche Handlung und 
Textbearbeitung mit impliziten Methoden. 

Aneignung der der deutschen Standardsprache entsprechenden Aussprache und 
Intonation. Bekanntmachung mit den Besonderheiten der Aussprache der örtlichen 
Mundart. 

Förderung der Fertigkeit der Rechtschreibung. Aneignung der Regeln der 
Rechtschreibung und Zeichensetzung durch praktische Anwendung. 

Lesen von literarischen Texten, Schaffen der Grundlage ihres Verständnisses, Förderung 
der Leselust. 

Förderung der Lernfähigkeit, Entwicklung von Strategien mithilfe von 
handlungsorientierten Methoden. 

Kennen lernen von ethischen und ästhetischen Kategorien, Urteilsbildung in einfachen. 
Situationen, die ersten Schritte der Entwicklung der Identität. 

 

Erwartungshorizont 
am Ende der 

zweijährigen Stufe 

Der Schüler spricht verständlich, kennt die grundlegenden Regeln der mündlichen 
Kommunikation, wendet diese an. Er versteht die einfachen Erklärungen, Anweisungen 
und die Mitteilungen seiner Mitschüler. Fragen beantwortet er verständlich. Er aktiviert 
seinen Wortschatz bei Textgestaltungsaufgaben. 

Der Schüler wendet die Höflichkeitskonventionen der Vorstellung, der Anrede und 
Begrüßung von Erwachsenen und Gleichaltrigen an. Er besitzt die Fähigkeit, 
zusammenhängende Sätze zu bilden. Er gibt auswendig Gelerntes textgetreu wieder. 

Der Schüler kennt die geschriebene und gedruckte Form der Buchstaben, er verfügt 
über eine entsprechende Anzahl von routinemäßigen Ausdrücken. Er liest bekannte 
und eingeübte Texte annähernd fließend, genau vor. Mit Hilfe des Lehrers hebt er die 
Basisinformationen eines Textes hervor. Seine Schrift ist geordnet, genau. Er erkennt 
und gebraucht die Rechtschreibregeln beim erworbenen Wortschatz. 

Der Schüler ist sich über die grundlegenden Ziele des Lernens im Klaren, sein 
Urteilsvermögen, seine ethische, ästhetische und historische Kompetenz sind seinem 
Alter entsprechend entwickelt. Er ist gegenüber der Entwicklung seiner 
muttersprachlichen Fähigkeit offen, motiviert. 

 



 

Klasse 3  

Stundenzahl im Jahr: 180                                                                  Aufteilung der Stunden  

 Landeskunde 

 

Literatur 

 

Sprachrichtigkeit 

 

insgesamt 

Verstehen 10 10 6 26 

Gestalten 14 9 17 40 

Interaktion 7 4 5 16 

Landeskunde 10 10 13 33 

Literatur 10 15 8 33 

Sprachrichtigkeit 5 5 9 19 

Methodenkompetenz 3 3 5 11 

Urteilsvermögen -- 2 -- 2 

Insgesamt 59 58 63 180 

 

 

I. Landeskunde 

Themenkreise   Teilbereiche Kompetenzen 
 

 Persönliche Lebensgestaltung 
 

 Tagesablauf 
 
 

 moderne Lebensgestaltung 
 

 

 
 

-    Alltagsroutinen 
-    Tageszeiten, Uhrzeiten 

 
-    Freizeit 
-    Medien  

 

Unterrichtsgegenstände ( Verstehen) 
 
Der Schüler kann 
 
aufgrund der Gestaltung von Texten 
oder der Kombination von Texten und 
Visualisierungen den 
Informationsgehalt eines Textes 
global benennen 
 
Texten im Alltag gebräuchliche Daten 
und Maße entnehmen 
 
Texte mit vertrauter Struktur und 
Lexik (u.U. nach Wiederholung) mit 
Hilfe geschlossener Aufgaben 
umfassend verstehen 
 
 
Texte (linear und nicht linear) in 

Gesellschaftliches Leben 
 

 Ernährung 
 
 
 

 Feste 
 

 
 

  -   Speisen 
  -   einfache Rezepte 
  -   Jause 
 
 -    Weihnachten 
 -    Nikolaus 

        -    Fasching 

Schule, Ausbildung und Beruf 
 

 Schule, Klassenraum 

 
 

- Stundenplan 



 

- Beschreibung des 
Klassenzimmers 

- Schulstunden und ihre 
zeitliche Einteilung 

       -      Personen und ihre Rolle 

größere Themenbereiche einordnen 
 
inhaltliche Beziehungen zwischen 
Informationen (in einem Text, 
zwischen Texten, zwischen Text und 
Visualisierung) erkennen  
 
in linearen Texten die Problematik 
von Handlungen oder 
Konfliktlösungen erkennen  
 
sich mit einem sachorientierten Text 
(linear und nicht linear) unter 
vorgegebenen Fragestellungen 
auseinandersetzen und Verbindungen 
mit seinem Alltagswissen herstellen 
 
Unterrichtsgegenstände gestalten 
(Produktion) 
 
Der Schüler kann 
 
Objekte, Darstellungen, Ereignisse 
vorstrukturiert und mit einfachen 
sprachlichen Mitteln beschreiben 

mit vorgegebenen 
Gliederungsmerkmalen schreiben 

In monologischen 
Kommunikationssituationen oder bei 
Verschriftlichungen eigene 
Arbeitsergebnisse unter Anleitung 
gestalten 
 
inhaltliche Zusammenhänge in einem 
Text oder zwischen Texten (linear und 
nicht linear) mit  
vorgegebenen, einfachen 
sachorientierten Darstellungsformen 
darstellen 
 
Unterrichtsgegenstände in Bezug zu 
vorhandenem Weltwissen setzen 
 
seine/ihre Meinung durch Beispiele 
begründen 
 
in dialogischen 
Kommunikationssituationen 
seine/ihre Meinung, 
Zweifel/Unsicherheit formulieren 
 
Rollen reflektieren 
 

Kulturelles Leben und Medien 
 

 Lieder, Tanzspiele 
 
 
 

 
 
Lieder: z.B.: 

-     Kochlied 

-     Wenn wir fröhlich sind 
-     Rolf Zuckolwski. Wie schön, 
dass du geboren bist 
-    Advent, Advent ein Lichtlein 
brennt 
-    Wenn die erste Kerze brennt 
-    Meine Oma fährt im 
Hühnerstall … 
-    Die Affen rasen 
-    Das Auto von Lutschio 

 Wirtschaft, Technik, Umwelt 
 

 Natur und Umwelt 
 
 
 
 
 
 
 

 Verkehr 

 
 

- Lieblingstier 
- Lebensweise 
- Fortbewegung, „Sprache 

und Tätigkeiten der Tiere“ 
- Tätigkeiten der Menschen in 

den verschiedenen 
Jahreszeiten 

- Mülltrennung 
 

- Verkehrswege 
       -       Verkehrsmittel 

Politik und Geschichte 
 

 Mitwirkung und 
Mitverantwortung 

 
 

- Verhaltensregeln in der 
Schule 

- Aufgabe der Ordner 
 



 

 
Allgemeine Interaktionsfähigkeit 
 
Der Schüler kann 
 
bekannte sprachliche Mittel flexibel 
einsetzen 

 
angemessene Redewendungen 
verwenden 
 
mit einem neutralen Register 
sprachlich agieren 
 
in verschiedenen Sozial- und 
Arbeitsformen arbeiten 

mündlich geäußerte, formelhafte 
Redewendungen (Gruß, Abschied 
etc.) in ihrem Sinngehalt in Ungarisch 
wiedergeben 
 
mündlich geäußerte, formelhafte 
Redewendungen in ihrem Sinngehalt 
auf Deutsch wiedergeben 
 
Wortschatz und Redemittel 
 
Der Schüler kann 
 
an der routinemäßigen 
Kommunikation im Unterricht 
teilnehmen und 
Unterrichtsgegenstände bearbeiten 
- mit einem elementaren 

Wortschatz und  
- einfachen, festen 

Sprachschablonen 
 
Methodenkompetenz 
 
Der Schüler kann 
 
ein Wörterheft führen, benutzen; 
 
Wortschatz mit eingeübten Techniken 
selbstständig trainieren ( Übungen, 
Spiele etc.); 
Printmedien zur 
Informationsgewinnung nutzen  
(Wörterbuch) 
 
aus einfachen gehörten Texten nach 
mehrmaligem Hören 
Grundinformationen entnehmen 



 

(Hörverstehen); 
 
aus geschriebenen Texten gezielt 
Basisinformationen entnehmen; 
 
die wesentlichen Informationen 
einfacher Texte unter Anleitung 
markieren; 
 
Informationen mit einfachen 
sprachlichen Mitteln ausdrücken 
 
 

 

II. Literatur 

 

Themenkreise Teilbereiche Kompetenzen 

 Prosawerke und Lyrik 

 

 

 

 

 

 Ganzschrift 

 

 

 Gedichte 

 

 

 

 

 

 Märchen 

Volksdichtung aus: 

-  Wild-Metzler: Hoppe, hoppe 
Reiter 
-  Grete und Karl Horak: 
Kinderlieder 
-  Reime und Spiele der 
Ungarndeutschen 
-  Igele-Biegele 
-  Michaelis: Zauberhut 

z.B.:  
       -    David Mc Kee: Elmar … 

-    Janosch: Post für den Tiger  
       -    Oh, wie schön ist Panama 

z.B: 

 -    Irmela Brender: Wir  
-    Helga Höfler: Peter sammelt 
die Zeit 
-    Hans Stempel- Martin 
Riqkens: Spagetti 
-    Josef Michaelis: Winter 

       -    Edmute Freitag: Der 
Faschingszug 
      -     Friedl Hofbauer. Was alles in 
der    Schultasche ist 
       -    Bernhard Linz: Was der 
Winter alles macht 

 
       -    Märchen: Anfang-, und 
Schlussformel 

Der Schüler kann 
 
das Wesentliche literarischer 
Texte verstehen, deren Inhalt kurz 
zusammenfassen 
 
die bekanntesten Gattungen 
nennen 
 
kurze epische und lyrische Werke 
selbstständig lesen 
 
einige Sprüche, Gedichte 
auswendig vortragen 
 
in dramatischen Spielen mit 
seinen Mitschülern mitspielen 

Urteilsvermögen, ethische und 
ästhetische Kompetenz 

Der Schüler kann  

Alltagskonflikte durch Spiele 
erleben 
 
in grundlegenden ethischen 
Fragen Meinung äußern 
 
die kulturelle Vielfalt im 
Alltagsleben wahrnehmen 

 



 

III. Sprachrichtigkeit 

  Themenkreise Teilbereiche Kompetenzen 

Auf dieser Stufe wird 
Sprachrichtigkeit implizit, in den 
Sprachhandlungen integriert 
unterrichtet. 

 Morphologie und Syntax 

 

 

 

 

 Aussprache und Intonation 

 

 

 

 

 Rechtschreibung und 
Zeichensetzung 

 

 

  -  Vollverb: Präsens, Präteritum 
  -  Hilfsverben: haben, sein 
  - Modalverben: können, müssen, 
      dürfen, wollen 
  -  Artikel: bestimmter, 
unbestimmter 
  -  Genus: maskulin, Feminin, 
Neutrum 
  -  Numerus: Singular, Plural 
  -  Kasus: Nominativ, Akkusativ 
  -  Adjektiv: prädikative 
Verwendung 
  -  Pronomen: Personalpronomen 
  - Wechselpräpositionen 
   - Satzarten: Aussagesatz, 
Fragesatz, Imperativ 
   

     -  Reime 
    -   Sprüche 
    -   Zungenbrecher 
    -   Gedichte 
    -   Lieder 
    -  Situationsgespräche 
    -  Satzarten 

 
    -   Zeichensetzung 
    -   Laute und Buchstaben 
    -   Wörter, Silben 
    -   Rechtschreiberegeln 

 

 

Der Schüler kann 
 

die Bedeutung einfacher 
morphologischer und  
syntaktischer Strukturen 
verstehen 
 
häufig gebrauchte 
morphologische Strukturen 
nachbilden und  korrekt 
anwenden 

das gelernte standardsprachliche 
Repertoire trotz merklichen 
Akzents mit wenig Fehlern 
aussprechen und intonieren 
 

einzelne gebräuchliche feste 
Wendungen oder Reime 
annähernd richtig aussprechen 
und intonieren  

den Satz mit großen 
Anfangsbuchstaben beginnen und 
ihn mit Satzzeichen schließen 

im vertrauten Repertoire die 
gelernten Regeln der 
Rechtschreibung mit Sicherheit 
anwenden 
 
geordnet, lesbar, schriftlich 
arbeiten  
 

die Rechtschreibung  durch 
Selbstkontrolle kontrollieren und 
diese falls nötig korrigieren 

kurze Texte allein formulieren 

 

 

Erziehungs- und 
Entwicklungsziele 

Entwicklung eines adressanten- und sprechsituationsorientierten Sprachverhaltens. 
Verständnis der verbalen und nonverbalen Codes des Gehörten. Streben nach 
Verständnis, Reflektion, Korrektur der Verständnisfehler. 

Von der elementaren Aufgabenlösung durch das Gespräch zur selbstständigen 
schriftlichen Textgestaltung gelangen, auf die im Text formulierte Meinung 



 

reflektieren. 

Die Aktivierung der Fantasie und der Selbstdarstellung durch das Kennen lernen 
verschiedener Textformen und die Weiterentwicklung der Gestaltung 
schriftlicher Texte. 

Entwicklung der Fertigkeit der schriftlichen Textgestaltung. 

Komplexe Entwicklung des Sprechens bezüglich des Inhalts, des Akzents, des 
Stils und des Ausdrucks. 

Weiterentwicklung des Sprechens und des Verständnisses hinsichtlich der 
Genauigkeit, Kontinuität, Ausdruckskraft, sowie der intensiven Vertiefung des 
aktiven Wortschatzes. 

Entwicklung der mündlichen Textgestaltung. 

Aneignung und Vertiefung des Wortschatzes und der Kenntnisse aufgrund von 
Alltagsthemen der Schüler. 

Erweiterung der grammatischen Erfahrungen. Ausbau der, auf Erfahrungen 
basierenden grammatischen Termini im Kreise der Wortarten. Steigerung des 
Sprachbewusstseins. Entwicklung der Selbstständigkeit der Schüler: in der 
Aufgabenbewältigung; in der Informationsgewinnung und –anwendung; in der 
Regelanwendung; in der Selbstkontrolle. 

Bekanntmachung mit den Besonderheiten der Aussprache der örtlichen 
Mundart. 

Differenzierung der, der deutschen Standardsprache entsprechenden Aussprache 
und Intonation. 

Entwicklung der Fertigkeit des Rechtschreibens. 
Anwendung der erworbenen sprachlichen Mittel, Regeln der Sprachrichtigkeit und 

Rechtschreibung im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch. 

Entwicklung der Textdeutung. Kennen lernen von Werken der ungarndeutschen 
und deutschen Volks– und Kunstdichtung. Erwerb von literarischen Kenntnissen auf 
Erfahrungsbasis. 

Entwicklung der Fähigkeit des selbstständigen und effektiven Lernens. 

Vertiefung des Kennen lernens der ethischen, ästhetischen Kategorien, 
Urteilsbildung in einfachen literarischen Situationen, weitere Schritte zur 
Herausbildung der Nationalitätenzugehörigkeit. 

 



 

Klasse 4  

Stundenzahl im Jahr: 216        Aufteilung der Stunden 

 Landeskunde 

 

Literatur 

 

Sprachrichtigkeit 

 

insgesamt 

Verstehen 8 10 6 24 

Gestalten 16 10 12 38 

Interaktion 7 6 6 19 

Landeskunde 21 15 4 40 

Literatur 10 20 10 40 

Sprachrichtigkeit 10 6 15 31 

Methodenkompetenz 10 9 2 21 

Urteilsvermögen 2 1 -- 3 

Insgesamt 84 77 55 180 

 

I. Landeskunde 

Themenkreise 
 

Teilbereiche Kompetenzen 

Persönliche Lebensgestaltung 
 

 meine Freunde und ich 
 
 
 

 Gesundheit/Krankheit 
 
 
 

 moderne Lebensgestaltung 
 

 
 

-     Charakterzüge 
-     Merkmale der 
Kleidungsstücke 
-     Lieblingskleidungsstück 

 
-     Krankheiten 
-     Unfall 
-     Krankenhaus 
 

       -     Freizeit und Hobby 

 
Unterrichtsgegenstände ( 
Verstehen) 
 
Der Schüler kann 
 
aufgrund der Gestaltung von 
Texten oder der Kombination von 
Texten und Visualisierungen den 
Informationsgehalt eines Textes 
global benennen, bzw. den 
wesentlichen Inhalt nicht linearer 
Texte beschreiben 

 
lineare Texte in sinnvolle 
Einheiten gliedern, bzw. aus 
Teilen Texte rekonstruieren 
 
den subjektiven Eindruck 
formulieren, den ein mündlicher 
oder schriftlicher Text hervorruft 
 
den Inhalt eines Textes (linear 
und nicht linear) skizzieren 

 
Inhaltliche Beziehungen zwischen 

Gesellschaftliches Leben 
 

 Ernährung 
 
 
 
 

 Feste 

 
 

- Werbungen für 
Lebensmittel 

- Festessen 
- Gesunde und ungesunde 

Lebensmittel 
       -      Mahlzeiten 
 

- Muttertag 
- Ostern 
- Nikolaus 
- Weihnachten 

 



 

Schule, Ausbildung und Beruf 
 

 Schule, Klassenraum 
 
 

Kulturelles Leben und Medien 
 
 

 Lieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zeitschriften 

 
 

- Schulgelände 
- Klassenräume und ihre 

Funktionen 
       -      Technik 
 
 

z.B.: 
-   Ich bin ein kleiner Tanzbär 
-   Wir tanzen in dem 
grünenGras 
-   Heute ist ein froher Tag 
-   Rolf Zuckowski: Meine 
Mami 
-   Rolf Zuckowski: Papi, 
wach  auf 
-   Has, Has, Osterhas 
-   Sankt Martin ritt durch 
Schnee und Wind 
-   Lied vom Müll 

-  Spatzenpost 
 

Informationen (in einem Text, 
zwischen Texten, zwischen Text 
und Visualisierung) erkennen und 
nach gegebenen Gesichtspunkten 
kommentieren 
 
in linearen Texten die Problematik 
von Handlungen oder 
Konfliktlösungen erkennen und 
eine eigene Meinung dazu 
formulieren 
 
sich mit einem sachorientierten 
Text (linear und nicht linear) unter 
vorgegebenen Fragestellungen 
auseinandersetzen und 
Verbindungen mit seinem 
Alltagswissen herstellen 
 
Inhalte von Texten in eine andere 
Darstellungsform bringen, wobei 
die eigene Interpretation deutlich 
werden kann 
 
 
Unterrichtsgegenstände 
gestalten (Produktion) 
 
Der Schüler kann 
 
Objekte, Darstellungen, Ereignisse 
vorstrukturiert und mit einfachen 
sprachlichen Mitteln beschreiben 

mit vorgegebenen 
Gliederungsmerkmalen und 
Sprachmitteln situations- und 
adressatengerecht schreiben 

aus Texten (linear und nicht 
linear) gewonnene Daten, 
Informationen und Argumente in 
einer vorgegebenen mündlichen, 
schriftlichen oder anderen 
geeigneten Form 
zusammenfassen 

 
In monologischen 
Kommunikationssituationen oder 
bei Verschriftlichungen eigene 
Arbeitsergebnisse unter Anleitung 
adressatengerecht gestalten 
 
inhaltliche Zusammenhänge in 
einem Text oder zwischen Texten 

Wirtschaft, Technik, Umwelt 
 

 eigene Wohnort, eigene 
Wohnung 

 
 
 
 
 

 Einkauf 
 
 
 
 
 

 Natur und Umwelt 
 
 

 Verkehr 

 
 

- das Zuhause 
- Dorf und Stadt 
- Dienstleistung 
- Sehenswertes im 

Heimatort 
       -      Orientierung 
 

- Geschäftstypen 
- Einkaufsorte 
- Verpackung 
- Werbung 

       -      Preise 
 

- Umweltschutz 
       -      Umweltverschmutzung 
 

- Orientierung 
       -      Stadtplan 

Politik und Geschichte 
 

 Mitwirkung und 
Mitverantwortung 

 
 

 
 

- Schulordnung 
- Verhaltensregeln  

       -      Sozialformen 



 

(linear und nicht linear) darstellen 
mit  

- vorgegebenen, 
einfachen 

sachorientierten 
Darstellungsformen  
 
            -   und vorgegebenen 
sachorientierten Sprachmitteln 
 
Unterrichtsgegenstände in Bezug 
zu vorhandenem Weltwissen 
setzen 
 
seine/ihre Meinung durch 
Beispiele begründen 
 
in dialogischen 
Kommunikationssituationen 
seine/ihre Meinung, 
Zweifel/Unsicherheit formulieren 
 
Rollen gestalten und reflektieren 
 
lineare Texte (reale oder 
fiktionale) ergänzen, 
weiterentwickeln oder 
umgestalten 
 
lyrische, epische und szenische 
Texte vortragen 
 
Allgemeine Interaktionsfähigkeit 
 
Der Schüler kann 
 
bekannte sprachliche Mittel 
variieren und flexibel und 
intentionsgerecht einsetzen 

 
angemessene Redewendungen 
verwenden, um zu Wort zu 
kommen oder um das Wort 
abzugeben  
 
mit einem neutralen Register 
sprachlich agieren 
 
in verschiedenen Sozial- und 
Arbeitsformen arbeiten 
 
mündlich geäußerte, formelhafte 
Redewendungen (Gruß, Abschied 
etc.) in ihrem Sinngehalt in 
Ungarisch wiedergeben 



 

 
mündlich geäußerte, formelhafte 
Redewendungen in ihrem 
Sinngehalt auf Deutsch 
wiedergeben 
 
 
Wortschatz und Redemittel 
 
Der Schüler kann 
 
an der routinemäßigen 
Kommunikation im Unterricht 
teilnehmen und 
Unterrichtsgegenstände 
bearbeiten 
- mit einem elementaren 

Wortschatz und  
- einfachen, festen 

Sprachschablonen 
 
Methodenkompetenz 
 
Der Schüler kann 
 
ein Wörterheft führen, benutzen 
 
Wortschatz mit eingeübten 
Techniken selbstständig trainieren 
(Übungen, Spiele etc.) 
 
Printmedien zur 
Informationsgewinnung nutzen  
(Wörterbuch) 
 
aus einfachen gehörten Texten 
nach mehrmaligem Hören 
Grundinformationen entnehmen 
(Hörverstehen) 
aus geschriebenen Texten gezielt 
Basisinformationen entnehmen 
 
die wesentlichen Informationen 
einfacher Texte unter Anleitung 
markieren 
 
Informationen mit einfachen 
sprachlichen Mitteln ausdrücken 
 
 

 

II. Literatur 

Themenkreise Teilbereiche Kompetenzen 



 

 Gedichte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Märchen 

 

 
 

 Ganzschrift 

 

 

 

 Zeitschrift 

z. B.: 
-  Karlhans Frank: Du und ich 
-  Monika Seck-Aghte: Groß und 
klein 
-  Georg Bydlinski: Wann Freunde 
wichtig sind 
-  Georg Bydlinski: Liebe Mama 
-  Walter Mahringer: Zum 
Muttertag 
-  Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben: Der -  Winterabend 
-  Sabine Brügel-Fritzen: Der 
Osterhase hat… 
-  Gabi Berger: Ostern ist da 

       -  James Krüss: Der Sperling und 
die   Schulhofkinder 

-  Peter Zwiefelhofer: Ozonloch 
-  Josef Krüger: Dorf und Stadt 
-  Regina Schwarz: Frühling 
-  Horst Bruno Bull: 
Vogelabschied 
-  Robert Reineck: Das Christkind 
-  Christine Rettl: Weihnacht ist 
nicht mehr weit 
-  Christian Morgenstern: Die drei 
Spatzen 

-  Josef Michaelis: Der Maulwurf 
und die Feldmaus 
-  ein oder zwei Märchen von den 
Gebrüdern - -  Grimm: Die 
Bremen Stadtmusikanten 
-  Grimm: Der süße Brei 

z.B.: 
-  Irina Korschunow: Der 
Findefuchs 
-  Manfred Mainz: Und alles 
wegen Marius 
-  Hexe Lakritze 

 
       -  Spatzenpost 

Der Schüler kann 
 
das Wesentliche literarischer Texte 
verstehen deren Inhalt kurz 
zusammenfassen 
 
die bekanntesten Gattungen 
nennen 
 
kurze epische und lyrische Werke 
selbstständig lesen 
 
einige Sprüche, Gedichte 
auswendig vortragen 
 
in dramatischen Spielen mit seinen 
Mitschülern mitspielen 

Urteilvermögen, ethische und 
ästhetische Kompetenz 
 
Alltagskonflikte durch Spiele 
erleben 
 
in grundlegenden ethischen Fragen 
Meinung äußern 
 
die kulturelle Vielfalt im 
Alltagsleben wahrnehmen 

 

 

III. Sprachrichtigkeit 

Themenkreise Teilbereiche Kompetenzen 

Auf dieser Stufe wird Sprachrichtigkeit 
implizit, in den Sprachhandlungen 
integriert unterrichtet.  

 Morphologie und Syntax 

 

  -  Vollverb: Präsens, Perfekt,  
      Präteritum 
  -  Konjugation der Verben 
  -  Modalverben: können, müssen,  
     dürfen, wollen, sollen 
  -  Artikel: bestimmter, 
unbestimmter 

Der Schüler kann 
 
die Bedeutung einfacher 
morphologischer und  syntaktischer 
Strukturen weitgehend verstehen 
 
häufig gebrauchte morphologische 



 

 

 

 

 

 

 

 Aussprache und Intonation 

 

 

 

 

 Rechtschreibung und 
Zeichensetzung 

 

  -  Genus: Maskulin, Feminin, 
Neutrum 
  -  Numerus: Singular, Plural 
  -  Kasus: Nominativ, Akkusativ, 
Dativ 
  -  Adjektiv: prädikative 
Verwendung 
                      in der Funktion des 
Adverbs 
  -  Komparation 
  -  Pronomen: Personalpronomen 
   - Satzarten: Aussagesatz, Fragesatz 
   - Wechselpräpositionen 
      Präpositionen nur mit Dativ 
      Präpositionen nur mit Akkusativ 
   -Konjunktionen 
  
    -   Reime 
    -   Sprüche 
    -   Zungenbrecher 
    -   Gedichte 
    -   Lieder 
    -   Situationsgespräche 
   -    Satzarten 

 
    -   Zeichensetzung 
    -   Laute und Buchstaben 
    -   Wörter, Silben 
    -   Rechtschreiberegeln 

Strukturen nachbilden und 
weitgehend korrekt nachbilden und 
anwenden 

das gelernte standardsprachliche 
Repertoire trotz merklichen 
Akzents mit wenig Fehlern 
aussprechen und intonieren 
 
einzelne gebräuchliche feste 
Wendungen oder Reime annähernd 
richtig aussprechen und intonieren 

den Satz mit großen 
Anfangsbuchstaben beginnen 
und ihn mit Satzzeichen 
schließen 
 
im vertrauten Repertoire die 
gelernten Regeln der 
Rechtschreibung mit Sicherheit 
anwenden 
 
geordnet, lesbar, schriftlich 
arbeiten 
 
die Rechtschreibung  durch 
Selbstkontrolle kontrollieren und 
diese falls nötig korrigieren 

 

 

Erziehungs- und 
Entwicklungsziele 

Entwicklung eines adressanten- und sprechsituationsorientierten 
Sprachverhaltens. Verständnis der verbalen und nonverbalen Codes des 
Gehörten. Streben nach Verständnis, Reflektion, Korrektur der 
Verständnisfehler. 

Von der elementaren Aufgabenlösung durch das Gespräch zur 
selbstständigen schriftlichen Textgestaltung gelangen, auf die im Text 
formulierte Meinung reflektieren. 

Die Aktivierung der Fantasie und der Selbstdarstellung durch das Kennen 
lernen verschiedener Textformen und die Weiterentwicklung der 
Gestaltung schriftlicher Texte. 

Entwicklung der Fertigkeit der schriftlichen Textgestaltung. 

Komplexe Entwicklung des Sprechens bezüglich des Inhalts, des Akzents, 
des Stils und des Ausdrucks. 

Weiterentwicklung des Sprechens und des Verständnisses hinsichtlich der 
Genauigkeit, Kontinuität, Ausdruckskraft, sowie der intensiven Vertiefung 
des aktiven Wortschatzes. 



 

Entwicklung der mündlichen Textgestaltung. 

Aneignung und Vertiefung des Wortschatzes und der Kenntnisse aufgrund von 
Alltagsthemen der Schüler. 

Erweiterung der grammatischen Erfahrungen. Ausbau der, auf Erfahrungen 
basierenden grammatischen Termini im Kreise der Wortarten. Steigerung des 
Sprachbewusstseins. Entwicklung der Selbstständigkeit der Schüler: in der 
Aufgabenbewältigung; in der Informationsgewinnung und –anwendung; in der 
Regelanwendung; in der Selbstkontrolle. 

Bekanntmachung mit den Besonderheiten der Aussprache der örtlichen 
Mundart. 

Differenzierung der, der deutschen Standardsprache entsprechenden 
Aussprache und Intonation. 

Entwicklung der Fertigkeit des Rechtschreibens. 
Anwendung der erworbenen sprachlichen Mittel, Regeln der Sprachrichtigkeit 

und Rechtschreibung im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch. 

Entwicklung der Textdeutung. Kennen lernen von Werken der ungarndeutschen 
und deutschen Volks– und Kunstdichtung. Erwerb von literarischen Kenntnissen 
auf Erfahrungsbasis. 

Entwicklung der Fähigkeit des selbstständigen und effektiven Lernens. 

Vertiefung des Kennen lernens der ethischen, ästhetischen Kategorien, 
Urteilsbildung in einfachen literarischen Situationen, weitere Schritte zur 
Herausbildung der Nationalitätenzugehörigkeit 

 

Erwartungshorizont 
am Ender der 

zweijährigen Stufe 

Der Schüler drückt seine Gedanken verständlich und nachvollziehbar aus. Er 

aktiviert seinen Wortschatz bei Textgestaltungsaufgaben. 

Er benutzt die sprachlichen Formen den Höflichkeitskonventionen entsprechend in 

der Alltagskommunikation. Er äußert sich im Gesprächsstil adressatengerecht. 

Er schließt sich Gruppengesprächen, Diskussionen an, nimmt an Gesprächen über 

gemeinsame Erlebnisse, Tätigkeiten teil. 

Er unterstützt mit seiner Mitwirkung die gemeinsamen Aktionen. 

Nach Vorbereitung liest er einen bekannten Text fließend und verständlich vor. 

Versteht einen altersgerechten Text nach stummem Lesen. Er formuliert 

verständlich seine Meinung zum Gelesenen. 

Er kennt einige Lesestrategien. 

Er lenkt mit bewusster Konzentration seinen Lernprozess über eine stufenweise 

zunehmende Zeitspanne. 

Er orientiert sich in Büchern, Kinderzeitschriften mithilfe des Inhaltsverzeichnisses. 

Er benutzt die bisher eingeführten Lexika (Bildwörterbuch, 

Bildrechtschreibwörterbuch). 

Er gibt die auswendig gelernten Gedichte textgetreu wieder. 

Er verwendet korrekt die erworbenen Rechtschreibregeln im Kreise des eingeübten 

Wortschatzes. 

Seine schriftlichen Arbeiten sind geordnet, lesbar. 

Er ist bezüglich der Entwicklung seiner muttersprachlichen Kompetenzen offen und 

motiviert. 

Das Niveau der Teilbereiche seiner muttersprachlichen Fähigkeiten sind im 

Einklang miteinander, entwickeln sich harmonisch. 
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Einleitung 

Der Volkstanz gehört zu der geistigen Kultur der Ungarndeutschen. Die Bewahrung, die Pflege 

und Weitergabe der einzelnen Tanzmotive gehören so zu den Hauptaufgaben aller Angehörigen 

der deutschen Nationalität. 

Mit der Weitergabe der einfachen Kinderspiele und Reime kann man schon in der primären 

Sozialisationsphase – in der Familie, im Kindergarten - beginnen (Wiegenlieder, Knieterreime, 

Spiele, Sonnenreime, Auszählreime etc.). Hauptsache ist, dass das Kind die Spiele und Reime 

als fester Bestandteil des Lebens wahrnimmt. Erst am Anfang der sekundären Sozialisation 

sollen die einfachsten Schritte (Gehschritt, Hüfschritt) und die Spiellieder beigebracht werden, 

damit das Spielen im Mittelpunkt des Tanzunterrichts bleibt. Ab der 3. Klasse kann man 

beginnen ungarndeutsche Tänze zu unterrichten, aber das Spielen und Gesang dürfen nicht 

fehlen.  

In der dritten und vierten Klassen soll man die Walzer-Polka-Galoppschritte den Schülern 

beibringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Jahrgang 

 

Stundenzahl: 1 Stunde pro Woche 37 Stunden pro Jahr 

 

Thematische Einheit Stundenzahl 

Die Entwicklung des 

Koordinationssystems 

5 

Koordination von Bewegungen an sich 

und im Raum; Schulung des 

Gleichgewichts 

12 

Die Auflösung des Kreises 8 

Gesang und Musik 4 

Spiele 5 

Traditionspflege 3 

 37 

 

 

 

Thematische 

Einheit Die Entwicklung des Koordinationssystems 

Stundenzahl 

5 

  

Körperwahrnehmung, Körperbewusstsein 

Verantwortungsbewusster und selbstbewusster Umgang mit dem 

eigenen Körper, die Schüler sollen im Tanzunterricht ihre motorischen 

Möglichkeiten und Grenzen erweitern. Gezielter Einsatz des Körpers 

als Instrument 

 

1. Das Erlernen von Richtungen 

      2. Koordination der Gliedmaßen 

      3. Zeige deine Füße…. (Hoppe, hoppe Reiter S. 132) 

 



 

Thematische 

Einheit 

Koordination von Bewegungen an sich und im Raum; 

Schulung des Gleichgewichts 

 

Stundenzahl 

12 

  

Raumwahrnehmung 

Kräftigung und Flexibilisierung, Vermittlung wichtiger 

Funktionsmechanismen des Bewegungsapparates und einer korrekten 

Ausrichtung des Körpers, Schulung des motorischen, akustischen und 

visuellen Gedächtnisses 

 

Körperschulung: Bewegung im Kreis, sich im Takt bewegen, spezielle 

Arten von gehen: stampfen, hüpfen; klatschen im Takt, Bewegungen 

nachahmen 

 

1. Ringel, ringel Rose (Hoppe, hoppe Reiter S. 120) 

2. Mit den Füßen 

3. Es geht eine Zipfelmütz‘  

4. Wir treten an die Kette (Hoppe, hoppe S. 138) 

 

Musikschulung: Freies Tanzen zur Musik, Hörübungen,  

Musik im 2/4 Takt, 4/4 Takt und im 3/4 Takt interpretieren  

 

1. Besentanz: der Besen muss während der Musik von einem zum 

anderen gegeben werden 

 

 

Thematische 

Einheit 

Die Auflösung des Kreises 

 

Stundenzahl 

8 

  

Das Fördern von sozialer Kompetenz, Arm- und Körperhaltung 

wahrnehmen, Raumgefühl erfahren 

 

Körperschulung: Gehen und Laufen in der Diagonale, Schlangenlinien, 

Schnecke, Gasse, Reihe; Brückenspiel, Hüpfschritte 

 

1. Tanz zur Schnecke 



2. Es kommen die Herren von Ninive (Hoppe, hoppe Reiter S. 

134) 

3. Der König ging spazieren 

4. Schwesterchen 

 

 

Thematische 

Einheit 

Gesang und Musik 

 

Stundenzahl 

4 

  

Das Erlernen von Liedern durchs Zuhören 

Musikschulung: Kennenlernen und Unterscheiden von 

unterschiedlichen rhythmischen Strukturen und Taktarten, Musik 

komplex und analysierend wahrnehmen und in Bewegung umsetzen 

 

Wiegenlied:  1. Schlaf, Kindlein schlaf 

Knieterreim: 2. Hoppe, hoppe Reiter 

                            3.Geh du Ring auf Wanderwege (Hoppe, hoppe S. 

124) 

 

 

 

 

 

 

Thematische 

Einheit 

Spiele 

 

Stundenzahl 

6 

  

Sozialkompetenz, Erreichen von Achtung, Rücksichtnahme und 

Respekt anderen gegenüber, Erziehung zur Kreativität in der 

Bewegung, Kompromissfähigkeit 

 

1. Auszählreim: 1, 2, 3, 4, 5… 

2. Besentanz 

3. Kißjetanz 



 

 

Thematische 

Einheit 

Traditionspflege 

 

Stundenzahl 

2 

  

Das Erlernen von ungarndeutschen Bräuchen 

 

1. Erntedank 

2. Weihnachten 

3. Neujjahrswünschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Jahrgang 

 

Stundenzahl: 1 Stunde pro Woche 37 Stunden pro Jahr 

 

Thematische Einheit Stundenzahl 

Spiele 7 

Koordination von Bewegungen an sich 

und im Raum; Schulung des 

Gleichgewichts 

10 

Die Auflösung des Kreises 7 

Gesang und Musik 4 

Richtung und Gegenrichtung 7 

Traditionspflege 2 

 37 

 

 

Thematische 

Einheit Spiele 

Stundenzahl 

7 

  

Selbstbewusster Umgang mit dem eigenen Körper, gezielter Einsatz 

des Körpers, Sozialkompetenz, Erreichen von Achtung, 

Rücksichtnahme und Respekt anderen gegenüber, Erziehung zur 

Kreativität in der Bewegung, Kompromissfähigkeit 

 

4. Auszählreim: Ehne meine muh… 

5. Kleine Schlimm 

6. Besentanz 

7. Kißjentanz 

     5. Alo, alo Gänschen 

 

 

 



 

 

Thematische 

Einheit 

Koordination von Bewegungen an sich und im Raum; 

Schulung des Gleichgewichts 

 

Stundenzahl 

10 

 

Raumwahrnehmung 

Kräftigung und Flexibilisierung, Vermittlung wichtiger 

Funktionsmechanismen des Bewegungsapparates und einer korrekten 

Ausrichtung des Körpers, Schulung des motorischen, akustischen und 

visuellen Gedächtnisses 

Körperschulung: Bewegung im Kreis, spezielle Arten von gehen: 

stampfen, hüpfen; klatschen im Takt, Bewegungen nachahmen 

 

1. Tanz zur Schnecke 

2. Sternpolka 

3. Ganasser 

 

Musikschulung: Freies Tanzen zur Musik, Hörübungen,  

Musik im 2/4 Takt, 4/4 Takt und im 3/4 Takt interpretieren  

 

2. Besentanz: der Besen muss während der Musik von einem zum 

anderen gegeben werden 

 

 

 

Thematische 

Einheit 

Die Auflösung des Kreises 

 

Stundenzahl 

7 

  

Das Fördern von sozialer Kompetenz, Arm- und Körperhaltung 

wahrnehmen, Raumgefühl erfahren 

 

Körperschulung: Gehen und Laufen in der Diagonale, Schlangenlinien, 

Schnecke, Gasse, Reihe; Brückenspiel, Hüpfschritte 

 



1. Trampelpolka 

2. Der Schmied 

3. Ich seh‘ dich 

 

 

 

 

 

Thematische 

Einheit 

Gesang und Musik 

 

Stundenzahl 

4 

  

Das Erlernen von Liedern durchs Zuhören  

Musikschulung: Kennenlernen und Unterscheiden von 

unterschiedlichen rhythmischen Strukturen und Taktarten, Musik 

komplex und analysierend wahrnehmen und in Bewegung umsetzen 

 

1. Ich ging einmal spazieren 

2. Jetzt fahrn wir 

3. Es tönen die Lieder 

 

 

 

 

 

 

Thematische 

Einheit 

Richtung und Gegenrichtung 

 

Stundenzahl 

7 

  

Das Fördern von sozialer Kompetenz, Arm- und Körperhaltung 

wahrnehmen, Raumgefühl erfahren, Erreichen von Selbstständigkeit und 

Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit 

 

1. Wulle, wulle Gänschen (Hoppe, hoppe S. 136) 

2. Ting, tang Tellerlein (Hoppe, hoppe S. 137) 



3. Es fuhr ein Bau’r ins Holz (Hoppe, hoppe S. 140) 

4. Gretel, Pastetel (Unsere Wurzeln S. 182) 

 

Thematische 

Einheit 

  

Traditionspflege 

 

Stundenzahl 

2 

 

Das Erlernen von ungarndeutschen Bräuchen 

 

1. Hochzeit 

2. Pfingsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Jahrgang 

 

Stundenzahl: 1 Stunde pro Woche 37 Stunden pro Jahr 

 

Thematische Einheit Stundenzahl 

Bewegungsförderung 10 

Koordination von Bewegungen an sich 

und im Raum; Schulung des 

Gleichgewichts 

3 

Die Auflösung des Kreises 4 

Gesang und Musik 4 

Richtung und Gegenrichtung 8 

Spielerische Tänze 8 

 37 

 

 

 

Thematische 

Einheit Bewegungsförderung 

Stundenzahl 

10 

  

Selbstbewusster Umgang mit dem eigenen Körper, gezielter Einsatz 

des Körpers 

Das Beibringen von Aufstellungen:  

1. Grundstellung 

2. Nachbar 

3. Standbein 

4. Aufstellungen (nebeneinander, zueinander, gegeneinander, 

hintereinander) 

5. Kreisformen (Stirnkreis, Flankenkreis) 

 

               Kißjetanz  

               Ganasser 



 

Fassungen: 

 

Zweihandfassung 

 

1. Mit der Hände pitsch-pitsch-patsch (Horak S. 152) 

2. Der Spielmann  

 

     

 

 

Thematische 

Einheit 

Koordination von Bewegungen an sich und im Raum; 

Schulung des Gleichgewichts 

 

Stundenzahl 

3 

 

Körperschulung: 

 

Schritte: Schritt, Hupf, Beistellen, Gehschritt, Hüpfschritt, 

Galoppschritt, Wechselhupf, Schlusssprung 

 

1. Judenpolka  

 

Musikschulung: Freies Tanzen zur Musik, Hörübungen,  

Musik im 2/4 Takt, 4/4 Takt und im 3/4 Takt interpretieren  

 

2. Besentanz: der Besen muss während der Musik von einem zum 

anderen gegeben werden 

 

 

 



Thematische 

Einheit 

Die Auflösung des Kreises 

 

Stundenzahl 

4 

  

Das Fördern von sozialer Kompetenz, Arm- und Körperhaltung 

wahrnehmen, Raumgefühl erfahren 

 

Körperschulung: Hüpfschritte paarweise 

 

- Schuster  

 

Auszählreime 

 

1. Fidariz und fideratz 

2. Ene meine miste 

 

 

Thematische 

Einheit 

Gesang und Musik 

 

Stundenzahl 

4 

  

Das Erlernen von Liedern durchs Zuhören  

Musikschulung: Kennenlernen und Unterscheiden von 

unterschiedlichen rhythmischen Strukturen und Taktarten, Musik 

komplex und analysierend wahrnehmen und in Bewegung umsetzen 

 

4. Ich bin ein Musikante 

5. Muß i denn 

6. Mein Großvaters Haus 

 

 

 

Thematische 

Einheit 

Richtung und Gegenrichtung 

 

Stundenzahl 

8 



  

Das Fördern von sozialer Kompetenz, Arm- und Körperhaltung 

wahrnehmen, Raumgefühl erfahren, Erreichen von Selbstständigkeit und 

Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit 

 

5. Im Kronenwald  

6. Siebenschritt  

 

 

Thematische Einheit 

  

Spielerische Tänze 

 

Stundenzahl 

8 

 

Sozialkompetenz, Erziehung zur Kreativität in der Bewegung, 

Kompromissfähigkeit 

 

1. Ich seh dich (Hoppe, hoppe S. 148) 

2. Ich wollt ich wär e Schuster (Hoppe, hoppe S. 129) 

 

 

 

  



4. Jahrgang 

 

Stundenzahl: 1 Stunde pro Woche 37 Stunden pro Jahr 

 

Thematische Einheit Stundenzahl 

Bewegungsförderung 10 

Tänze im 2/4-Takt 13 

Tänze im 3/4 -Takt 7 

Gesang und Musik 3 

Spielerische Tänze 2 

Traditionspflege 2 

 37 

 

 

Thematische 

Einheit Bewegungsförderung 

Stundenzahl 

10 

  

Selbstbewusster Umgang mit dem eigenen Körper, gezielter Einsatz 

des Körpers 

Das Beibringen von allgemeinen Begriffen:  

6. Grundstellung 

7. Nachbar 

8. Standbein 

9. Aufstellungen (nebeneinander, zueinander, gegeneinander, 

hintereinander) 

10. Kreisformen (Stirnkreis, Flankenkreis) 

 

Fassungen: 

 

1. Zweihandfassung 

2. offene Fassung 

3. Hüftfassung 

4. Hüftschulterfassung 



5. Einhandfassung 

 

Schritte: Schritt, Hupf, Beistellen, Gehschritt, Hüpfschritt, 

Galoppschritt, Wechselhupf, Schlusssprung, Nachstellschritt, Hacke-

Spitze, Wechselschritt, Vorderkreuzschritt 

 

Bewegungen: Ausdrehen 
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1. Galoppschritte – Rückwärtspolka  

2. Wenn’s Kirmes ist 

3. Schmied  

4. Florischitta 

5. Herrgottsvegele 

6. Polkaschritt: rechts-links 

7. Kreuzpolka 

 

 

 

Thematische 

Einheit 

Tänze im 3/4 -Takt 

 

Stundenzahl 

7 

  

Walzerschritt im Stirnkreis 

1. Ganasser  

2.  Kopf z’somm  

 

 

 



Thematische 

Einheit 

Gesang und Musik 

 

Stundenzahl 

3 

  

Das Erlernen von Liedern durchs Zuhören  

Musikschulung: Kennenlernen und Unterscheiden von 

unterschiedlichen rhythmischen Strukturen und Taktarten, Musik 

komplex und analysierend wahrnehmen und in Bewegung umsetzen 

 

1. Lahmgruam 

2.  Hoch vom Himmel 

 

 

 

Thematische 

Einheit 

  

Spielerische Tänze 

 

Stundenzahl 

2 

 

Sozialkompetenz, Erziehung zur Kreativität in der Bewegung, 

Kompromissfähigkeit 

 

- Zum Tanzen da geht 

 

 

Thematische 

Einheit 

Traditionspflege Stundenzahl 

2 

 Das Erlernen von ungarndeutschen 

Bräuchen 

 

- Tracht 

- Architektur 
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1 TECHNIKA TANTERV 

1.1 Célok, feladatok 

1-2 évfolyam:  

 A kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-technikai kompeten-

cia – fejlesztése gyermek az életkori sajátosságainak megfelelően. 

 Tapasztalatszerzés a gyermeket körülvevő világról. 

 Tájékozódás a természeti, társadalmi és technikai környezetben. 

 Mindennapokban nélkülözhetetlen elemi ismeretek befogadása. 

 A kézügyesség fejlődését szolgáló játékos tevékenységek végzése. 

 A tanulás és a munka tisztelete. 

 A munkavégzés megszerettetése. 

 Az alapvető értékek, a megőrzendő hagyományok megbecsülése. 

 Az önálló munkavégzés mellett a csoportmunkában történő, egymást segítő te-

vékenység és munkamegosztás lehetőségei. 

 A szociális és állampolgári kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a csa-

ládi életvitel formálásával, a családi és iskolai körben vállalható feladatok segít-

ségével. 

 Az anyanyelvi kommunikáció készségeinek fejlesztése. 

 Az elemi munkafogások ismeretei. 

 A mozgáskoordináció fejlesztése. 

 Eszköz- és szerszámhasználat célszerű, balesetmentes gyakorlása. 

 Esztétikai érték fejlesztése a kialakított munkadarabokkal. 

 A népművészeten keresztül esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképes-

ség fejlesztése, nemzeti kulturális örökségünk megbecsülése. 

 Egészséges és környezettudatos életmódra nevelés a táplálkozás, az öltözködés, 

a higiénia, a helyes időbeosztás, és a szabadidő hasznos eltöltésének megismeré-

sével. 

 Megismertetni a gyerekekkel, a visszatérő családi programok, az osztály- és az 

iskolai rendezvények, a közösségi ünnepek értékeit, ezek tervezését, szervezését. 
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3-4. évfolyam 

 A kulcskompetenciák további fejlesztése, ismeretek további bővítése. 

 A társadalmi érintkezés bonyolult illemszabályainak elsajátítása. 

 Az önállóság fejlesztése, saját műveleti sorrend tervezése, követése. 

 A műszaki rajzi ismeretek megalapozása. 

 

Általános célok: 

 A modern, általános műveltség kialakítása. 

 Készítsen fel önálló problémamegoldásra, és fejlessze a tanulók kreativitását (1. 

o.). 

  Alapvető feladata a kézügyesség kiművelése. 

 Érzékszervek célirányos fejlesztése. 

 A modellezés fejlesztése. 

 A tanulók felkészítése a közlekedésben való önálló részvételre, a közlekedés 

szabályainak alkalmazására. 

 A családi életre való felkészítés, napi feladatok gyakorlása (4. o.). 

 

1.2 Értékelés 

 

Első-második-harmadik osztályban félévkor, év végén és negyedik osztály 

félévkor szöveges értékelést alkalmazunk: 

 

Az értékelés területei Az értékelés formái 

Eszközhasználat Kiválóan megfelelt, jól megfelelt, 

megfelelt, fejlesztésre szorul 

Munkavégzés 

(önállóság, ötletesség) 

Kiválóan megfelelt, jól megfelelt, 

megfelelt, fejlesztésre szorul 

Kivitelezés 

(pontosság, igényesség) 

Kiválóan megfelelt, jól megfelelt, 

megfelelt, fejlesztésre szorul 



 

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 

 
3 

1.3 Általános fejlesztési követelmények 

 Ismerjék fel a tanulók a technika szükségességét, értsék jelentősé-

gét, hasznát és veszélyeit az emberiség életében. 

 Ismerkedés a mesterséges környezettel. 

 Technikai érdekességek gyűjtése. 

 A technika és környezet kapcsolatának felfedezése konkrét esetek-

ben. 

 Tájékozódás a technika világában. 

1.3.1 Probléma felismerési és elemzési képességek 

 A technikai környezet szempontokkal irányított megfigyelése, okok 

és összefüggések keresése. 

 Technikai problémák megfogalmazása szóban. 

 Megoldások keresése. 

1.3.2 A technikai megoldások tervezésének képessége 

 Gyakorlati tevékenységekhez egyszerű, megvalósítható tervek ké-

szítése. 

 Technikai tervezési képességek: képzelet, lényegkiemelés, fejlődő 

térérzékelés, vázlatrajzkészítés. 

 Gyakorlottság a hosszúság becslésében és mérésében. Mérés cm. 

pontossággal. 

1.3.3 Egyszerű tárgyak, működő modellek 

Egyszerű tárgyak, működő modellek, szerkezetek és berendezési tárgyak készítésének 

előkészítése és kivitelezése. Értékelési alapelvek kidolgozása – irányítással – melyekkel 

lemérhetik a saját és mások terveinek megvalósítását, eredményeit és határait. 

 Alakfelismerés, arányok mérlegelése. 

 Tapasztalatok gyűjtése az anyagok szerkezetéről. 

 Összefüggések felfedezése az anyagok és a belőlük készült tárgyak 

tulajdonságai között. 

 A kivitelezéshez szükséges anyagok és a megmunkáláshoz kellő 

szerszámok kiválasztása. 
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 Alkalmazkodás a munkafolyamat algoritmusához. 

 Értékelés adott szempontok szerint. 

1.3.4 A technika tanulásához szükséges tanulási és munkaszokások 

 Műveleti sorrend követése a tervezési és kivitelezési folyamatok-

ban. 

 Gyakorlottság az adott szinten elvárható eszköz- és szerszámhasz-

nálatban. 

 Elemi munkaszokások: helyes testtartás, munkamegosztás, rend, 

pontosság, takarékosság, balesetvédelem. 

 Megfelelő munkatempó. 

 Kiemelt figyelem a takarékos anyagfelhasználásra és az eszközök 

kíméletes használatára. 

1.3.5 Dokumentumismeret 

 Tudják használni a tanulók a technika, háztartástan, gazdálkodás, 

barkácsolás, közlekedés témakörbe tartozó fontosabb dokumentu-

mokat (technikai lexikonok, szótárak, barkács- és hobbikönyvek, 

műszaki szakkönyvek, zsebkönyvek, stb.). 

1.3.6 A közlekedésben való biztonságos és felelősségteljes részvétel 

 Szabályismeret, szabályalkalmazás a biztonságos közlekedéshez - 

adott szinten. 

 Közlekedési helyzetek elemzése, javaslat a gyakorlati megoldásra. 

 A közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokások és elvárt 

udvariassági szabályok alkalmazása. 

 A közlekedési kultúra a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak 

készségszintű alkalmazása. 

 A kerékpáros és a tömegközlekedésben való önálló részvétellel, a 

biztonságos közlekedés magatartási követelményeinek elsajátítása. 
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1.3.7 Felkészülés az önellátásra 

Felkészülés az önellátásra, a házastárs feladatainak gyakorlása, a célszerű gazdálkodásra 

a mindennapi életben. 

 A személyes higiénia iránti igény. 

 A test és a ruházat gondozásának alapvető tevékenységei, szokásai. 

 Az egészségmegőrzés alapvető szabályainak alkalmazása. 

 Szerezzenek gyakorlottságot az egyszerűbb háztartási munkák el-

végzésében és az életkornak megfelelő önkiszolgálásban. 

 Felelősség a rendszeres napi feladatok ellátásában. Tájékozottság az 

elemi szolgáltatások használatában. 

 A gazdálkodással kapcsolatos elemi összefüggések felismerése. A 

pénz szerepe a háztartás – gazdálkodásban. 

 Nyitottság a korszerű táplálkozás iránt. 

 Játszó - és tanulóterük célszerű kialakítása, gazdálkodása. 

 Az energiatakarékosság szükségességének belátása. 

 Humánus, udvarias magatartás kortársakkal és a felnőtt – gyermek 

kapcsolatban. 

 Családi szerepek bemutatása. 

 

1.3.8 Taneszközök 

 Hurkapálcák, lécek, falapok, építőkockák, dobozok, textil anyagok, 

fonalak, gyurma, agyag, tű, cérna, olló, ragasztó, papíranyagok, 

mérőeszközök, stb., a tanulók számától függő mennyiségben. 

 Kézügyességet fejlesztő szakkönyvek. 

 Technikai érdekességeket bemutató szakkönyvek, lexikonok. 

 A tanteremben bemutató a gyűjtött természetes anyagokból (gesz-

tenye, makk, dió, falevelek, nád, sás, gyékény, csuhé stb.). 
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2 ELSŐ OSZTÁLY 

2.1 Óraterv 

1 óra/hét * 36 hét = 36 óra 

 

Témakör Óraszám 

Család, otthon, háztartás 8 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 

Közlekedés 3 

Közösségi munka, közösségi szerepek 5 

Szabadon választható 4 

Összesen 36 

 

2.2 Témakörök 

2.2.1 Család, otthon, háztartás 

 Élet a családban 

 Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 

 Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. 

 Családi szerepek. 

 Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 

 Tisztaság és rend 

 Tisztaság és rend a környezetünkben. 

 Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben 

tartása. 

 Környezetünk tisztán tartása. 

 A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 

 Testápolás 

 Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 

 Testápolás eszközei, anyagai. 
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 Célszerű öltözködés 

 A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ün-

nepi alkalmaknak megfelelő öltözködés. 

 Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. 

 Növényápolás, állatgondozás 

 

2.2.2 Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

 Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk 

 Az agyag, a gyurma - darabolás, gömbölyítés, hengerítés, lapítás 

nyomat. (A hozzájuk kapcsolódó foglalkozások megnevezése (pl. 

fazekas stb.) 

 A papír - anyagának vizsgálata, tépés, hajtogatás, nyírás, ragasz-

tás. 

 A fonal - csomókötés, hármas fonás. 

 Tárgyak készítése természetes anyagokból (termések, csuhé, stb.) 

 Építés 

 Építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, 

Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve 

önálló elképzeléssel. 

2.2.3 Közlekedési ismeretek 

A gyalogosközlekedés fogalma, szabályai. 

A közlekedésben rejlő veszélyek. 

2.2.4 Közösségi munka, közösségi szerepek 

 Családi rendezvények, ünnepek, események 

 Születésnap, névnap, megünneplése, az ezekkel kapcsolatos szo-

kások, hagyományok. 

 Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrá-

jának elsajátítása. 
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 Iskolai és osztályrendezvények 

 Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszó-

délután, nemzeti ünnepek) előkészítése.  

 A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelme-

zek stb.) előállítása vagy beszerzése. 

 A közösségért végzett munka 

 Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával.   

 

2.2.5 Szabadon választható 4 db óra 

 Az ismert technikák gyakorlása tárgyalkotással. 

2.3 Követelmények 

 A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának meg-

értése. 

 A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. 

 Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés te-

rén. 

 A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megálla-

pítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfo-

galmazása. 

 Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás. 

 Képlékeny anyagok, papír, szálas anyagok, magabiztos alakítása. 

 Építés mintakövetéssel és önállóan. 

 Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes hasz-

nálata. 

 A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

 Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 Aktív részvétel együttműködés a tevékenységek során. 

 A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályai-

nak tudatos alkalmazása.  

 Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 
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 Képlékeny anyagból egyszerű formák alakítása. 

 Nevezzen meg néhány anyaghoz kapcsolódó foglalkozást. 

 Tudjon papírt alakítani az eddig tanult módokon. 

 Ismerje fel és nevezze meg a környezetében előforduló anyagfajtákat. 

 Legyen képes a legegyszerűbb eszközök és szerszámok helyes és balesetmentes 

használatára. 

 Tudjon síkba minta és egyéni elképzelés alapján építeni. 

 Legyen képes az úttesten biztonságosan átkelni. 
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3 MÁSODIK OSZTÁLY 

3.1 Óraterv 

1 óra/hét * 36 hét = 36 óra 

 

Témakör Óraszám 

Család, otthon, háztartás 8 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 

Közlekedés 3 

Közösségi munka, közösségi szerepek 5 

Szabadon választható 4 

Összesen 36 

 

 

3.2 Témakörök 

3.2.1 Család, otthon, háztartás 

 Élet a családban 

 Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 

 Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 

 Biztonságos otthon 

 Házimunkák számbavétele.  

 Munkamegosztás a családban.  

 Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei. 

 Otthoni balesetek megelőzése, veszélyforrások a háztartásban. 

  Veszélyt jelző piktogramok megismerése. 

 Családi időbeosztás  

 Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje.  

 Időbeosztás megbeszélése, napirend készítése. 

 Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, is-

mertetése, megbeszélése. 
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 Tisztaság és rend 

 Környezetünk tisztán tartása. 

 Alapvető takarítószerek és eszközök használata. 

 Takarékosság energiával, vízzel. 

 A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 

 Táplálkozás 

 Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 

 Étrend összeállítása képek válogatásával. 

 Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 

 Célszerű öltözködés 

 A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ün-

nepi alkalmaknak megfelelő öltözködés. 

 Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása.  

 Szekrényrendezés.  

 

3.2.2 Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

 Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk 

 Az agyag, a gyurma – további alakítása. 

 A papír - anyagának további vizsgálata – fűzőlapmunka. 

 Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, da-

rabolással, csiszolással. 

 Fémhuzal alakítása hajlítással. 

 Gombfelvarrás. 

 Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 

 Takarékos anyagfelhasználás. végzett tevékenységekkel kapcso-

latos mesterségek régen és napjainkban. 
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3.2.3 Közlekedési ismeretek 

 

 A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 

 A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 

 Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek 

közlekedésére. 

 Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gya-

korlása. 

 A jelzőtáblák alakja és jelentése. 

 A közlekedésben rejlő veszélyek 

 A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 

 A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégi-

ák kialakítása. 

 

3.2.4 Közösségi munka, közösségi szerepek 

 Családi rendezvények, ünnepek, események 

 Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való vi-

selkedés szabályai. 

 Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrá-

jának elsajátítása. 

 Iskolai és osztályrendezvények 

 A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelme-

zek stb.) előállítása vagy beszerzése. 

 A biztonságos környezet megteremtése. 

 A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogal-

mazása. 

 

 A közösségért végzett munka 

 Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával  

 A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 
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3.2.5 Szabadon választható 4 db óra 

 Az ismert technikák gyakorlása tárgyalkotással. 

3.3 Követelmények 

 Az eddigi ismeretek alkalmazása (1. évfolyam). 

 A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása. 

 Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos ve-

szélyforrások ismerete, veszélyt jelző piktogramok felismerése. 

 Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés te-

rén. 

 Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett szakmák, 

hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete. 

 Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

 Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek maga-

biztos alakítása. 

 Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes hasz-

nálata. 

 A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

 Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

 A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. A kulturált és balesetmentes jármű-

használat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) 

szabályainak gyakorlati alkalmazása. 

 Jelzőtáblák jelentésének ismerete. 

 

 Takarékos anyagfelhasználás. 
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4 HARMADIK OSZTÁLY 

4.1 Óraterv 

1 óra/hét * 36 hét = 36 óra 

 

Témakör Óraszám 

Család, otthon, háztartás 6 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 

Közlekedés 4 

Közösségi munka, közösségi szerepek 6 

Szabadon választható 4 

Összesen 36 

 

4.2 Témakörök 

4.2.1 Család, otthon, háztartás 

 Önkiszolgálás, vendéglátás 

 Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetek-

ben történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. 

 Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafő-

zés. 

 Családi ünnepek 

 Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok. 

 Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése. 

 Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája. 

 Gazdálkodás a háztartásban 

 Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasz-

tási cikkekkel. 

 Egészségünk 

 Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek 

elleni védekezés módjai.  
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 Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos se-

gélyhívás szabályai. 

 

4.2.2 Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

 Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival 

 Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. 

 Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonsá-

gai. 

 Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 

 Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna, 

hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), alapöltései (előöltés, tűző öltés, 

pelenkaöltés), gyakorlása. 

 Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból szövés-

sel. 

 Ujjbábok készítése. 

 Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok ké-

szítése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, 

illetve maradék- vagy hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásá-

val, minta vagy rajz alapján. 

 Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. 

 A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 

 Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, tá-

rolása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben, segít-

ségnyújtás. 

 Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel 

 Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása. 

 Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal). 

 Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése. 
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4.2.3 Közlekedési ismeretek 

 Gyalogos közlekedési ismeretek 

 A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott terüle-

ten kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyze-

tei. 

 Kerékpározási alapismeretek  

 Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút 

közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, 

veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. Útburkolati jelek. 

 Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt terüle-

teken. 

 Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésbe 

 Viselkedési normák a közlekedési környezetben. 

 

4.2.4 Közösségi munka, közösségi szerepek 

 Iskolai és osztályrendezvények 

 Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja) előkészítése. A helyszín berendezésével, az ünnep-

lés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 

 A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelme-

zek stb.) előállítása vagy beszerzése. 

 

 A közösségért végzett munka 

 A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése. 

 Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének 

alakítása. 

4.2.5 Szabadon választható 4 db óra 

 Az ismert technikák gyakorlása tárgyalkotással. 
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4.3 Követelmények 

 Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – 

elsajátítása és begyakorlása. 

 A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megálla-

pítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfo-

galmazása. 

 Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

 Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

 A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkal-

mazása. 

 Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

 Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 Tudja a leggyakoribb betegségek megelőzésének módjait. 

 Ismerje fel néhány - a háztartásban nélkülözhetetlen - alapvető szerszámot, esz-

közt. 
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5 NEGYEDIK OSZTÁLY 

5.1 Óraterv 

1 óra/hét * 36 hét = 36 óra 

 

Témakör Óraszám 

Család, otthon, háztartás 6 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 

Közlekedés 4 

Közösségi munka, közösségi szerepek 6 

Szabadon választható 4 

Összesen 36 

 

5.2 Témakörök 

5.2.1 Család, otthon, háztartás 

 Önkiszolgálás, vendéglátás 

 Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró étel, csemege elkészí-

tése. 

 Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. 

 Családi ünnepek 

 Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok. 

 Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése. 

 Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája. 

 Gazdálkodás a háztartásban 

 Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasz-

tási cikkekkel. 

 Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása. 

 Egészségünk 

 Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek 

elleni védekezés módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási műve-

letek). 
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 Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. 

Megelőzés, kármentesítés. 

 Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 

 Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos se-

gélyhívás szabályai. 

 Önismeret 

 Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor. 

Önellenőrzés, hibák javítása. 

 Háztartásban használt vegyszerek 

 A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, kozmeti-

kumok, festékek, ragasztók) használati utasításainak tanulmányo-

zása. 

 Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák 

gyűjtése, ismertetése. 

5.2.2 Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

 

 Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival 

 Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. 

 Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonsá-

gai. 

 Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 

 Kézi varrás és hímzés alapöltései gyakorlása, díszítőöltések (pl. 

száröltés, láncöltés, lapos öltés, keresztöltés, gobelin-öltés), hím-

zések gyakorlása. 

 Szabás előrajzolással, minta vagy sablon alkalmazásával. 

 Munkadarab készítése választott népi minta szerinti díszítőölté-

sekkel. 

 Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. 

 Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok ké-

szítése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, 

illetve maradék- vagy hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásá-

val, minta vagy rajz alapján. 

 Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. 
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 Épület makett és járműmodell készítése különféle anyagokból, 

vagy konstrukciós játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasz-

nálásával minta, kép, illetve rajz alapján. 

 A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 

 Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, tá-

rolása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben, segít-

ségnyújtás. 

 Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel 

 Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása. 

 Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal). 

 Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése. 

 A technika vívmányainak mindennapi használata 

 A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a megismert egy-

szerű termelési (készítési) folyamatok, valamint fogyasztási cik-

kek azonosítása. 

 Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók. Technika-

történeti érdekességek. 

 

5.2.3 Közlekedési ismeretek 

 Gyalogos közlekedési ismeretek 

 A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott terüle-

ten kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyze-

tei. 

 Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, hulladék-

tárgyak és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok – faépítő, 

Lego) felhasználásával, közlekedési szituációk megjelenítéséhez. 

 Kerékpározási alapismeretek  

 A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, kö-

telező felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök. 

 Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút 

közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, 

veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. Útburkolati jelek. 
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 Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 

 Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. 

 Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési jár-

műveken. 

 Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés 

 A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

 Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, 

szabályok be nem tartásából fakadó balesetveszély, levegőszen--

nyezés. 

 Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti 

kapcsolat. 

 

5.2.4 Közösségi munka, közösségi szerepek 

 Iskolai és osztályrendezvények 

 Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszó-

délután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín berendezésé-

vel, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 

 A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelme-

zek stb.) előállítása vagy beszerzése. 

 A biztonságos környezet megteremtése. 

 A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogal-

mazása. 

 

 A közösségért végzett munka 

 A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

 

5.2.5 Szabadon választható 4 db óra 

 Az ismert technikák gyakorlása tárgyalkotással. 
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5.3 Követelmények 

 Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsa-

játítása és begyakorlása. 

 Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

 A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

 Egyszerű tárgyak elkészítése önállóan 

 A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

 Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

 Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása 

 

 Gyakorlottság a rajzeszközök használatában. 

 Részvétel tárgykészítő tevékenységben - tárgykészítés saját ötlet alapján. 

 A teendők megnevezése egyes betegségeknél - a mentők telefonszáma. 



 

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola 

H-1125 Budapest, 

Diana út 4. 

Tel.: (+36-1) 395-8167 Fax: (+36-1) 275-4009  jokai@jokaiiskola.hu 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA  
TANTERV 

 1-4. ÉVFOLYAM 

 

2015 

Forrás: OFI 

Átdolgozta: Pauer Ágnes, Sipos Katalin 

Felülvizsgálat – módosítás 2015 november: Pauer Ágnes 



 

 

1-2. évfolyam 

1 Vizuális kultúra helyi tanterv 

1.1 Célok, feladatok 

 

 a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átélése, 

értelmezése 

 az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, 

közvetlen tapasztalatszerzés, anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzékenységének 

fokozása 

 az érzékelés különböző formáinak (például látás, hallás) kapcsolatának tudatosítása 

 képi információk, vizuális hatások magas szintű, kritikus feldolgozása, ezzel 

kapcsolatban önálló vélemény feldolgozása 

 alkotómunka során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítése 

 kreativitás működtetése, fejlesztése, kreatív képességek kibontakoztatása 

 kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése 

 alkotótevékenység megszerettetése, motiváció fokozása, alkotó magatartás kialakítása 

 problémamegoldó képesség erősítése 

 tanulók önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése gyakorlati 

tevékenységeken keresztül 

 médiatudatosság fejlesztése a gyerekek saját médiaélményeinek feldolgozásával és a 

médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedésen keresztül 

1.2 Értékelés 

1.2.1 Szóbeli értékelés 

 

Szóbeli értékelést, bírálatot minden befejezett munka után közösen végzünk. 

 Tanulói vélemények 

 Tanári értékelés 

 Önértékelés 

Hangsúlyt kap a dicséret, a jutalmazás, jó tanácsok. 



 

1.2.2 Írásbeli értékelés 

 

A szöveges értékelés területei, fokozatai: 

 Ábrázolás, kreativitás: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt 

 Munkavégzés, eszközhasználat: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt 

2 Első osztály 

2.1 Óraszámok 

„A” osztály 2 óra/hét x 36 hét = 72 óra/év 

„C” osztály 2 óra/hét×36 hét=72 óra/év 

 

Témakör Óraszám 

 A C 

Vizuális kommunikáció 9 9 

Kifejezés és képzőművészet (átélt élmények, események) 12 12 

Kifejezés és képzőművészet (valós és képzelt látványok) 12 12 

Tárgy- és környezetkultúra (környezetünk valós terei és mesés 

helyek) 
12 12 

Tárgy- és környezetkultúra (valós és kitalált tárgyak) 12 12 

A média társadalmi szerepe, használata (médiahasználati 

szokások, médiumok, médiaélmény-feldolgozás) 
2 2 

A média kifejezőeszközei (kép, hang, cselekmény) 2 2 

A média társadalmi szerepe, használata (személyes élmény, 

médiaélmény) 
2 2 

A média társadalmi szerepe, használata (tájékozódás a virtuális 

terekben) 
2 2 

Szabadon felhasználható 7 7 

Összesen 72 72 

 

2.2 Témakörök 

2.2.1 Vizuális kommunikáció 

 

 Művészeti kifejezőeszközök: a vonal, szín, folt, tömeg ismerete. Kiemelés az eszközök 

szubjektív használatában: színnel, mérettel, vagy elhelyezéssel, arányokkal, díszítéssel. 



 

 Tér: 

Az eddig megszerzett ismeretek rendszerezése és újabb tapasztalatokkal való bővítése a 

térben és a képsíkon. 

Térrendezés ritmussal, konstruálással. 

 

 

 Forma: 

Ívelt, szögletes, szabálytalan formákból képzett vonalas és foltszerű ritmusok. 

Egyszerű természeti formák, tárgyak, élőlények megfigyelése és emlékezet utáni 

ábrázolása síkban és térben. 

Kompozíció: a képelemek, tárgyak rendezése, a térrész, a képmező betöltésére szoktatás.  

 Szín: 

A festékszínek ismerete, a szubjektív színhasználat. 

Színtapasztalatok: a tárgyak színeinek megfigyelése, csoportosítása, a természet 

színeiben való együttes gyönyörködés. 

Festés: vízfestékkel és temperával. Oldás, sűrítés, hígítás, próbapapír használata, 

ecsetkezelés gyakorlása. Gombfestékek keverése fehér és más színű temperával. 

 Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben, különböző anyagokból meghatározott célok 

érdekében. 

 Környezetünkben található jelek, jelzések összegyűjtése játékos feladatok létrehozásának 

céljából. 

Kulcsfogalmak: modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér, 

szimbólum, lépték 

 

2.2.2 Kifejezés, képzőművészet (átélt élmények és események) 

 

 Élmények megjelenítése síkban, szubjektív téralakítással és színhasználattal. 

 Az évszakok változását kifejező színeknek, formáknak közös megfigyelése, tapasztalatok 

szubjektív felhasználása az ábrázolásban. 

 A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek minőségének megtapasztalása 

különböző játékos feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális megjelenítés 

érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos használatával. 



 

 Korábban átélt események, élmények felidézésének segítségével, látott, hallott vagy 

elképzelt történetek megjelenítése sík és/vagy plasztikai alkotásban az elemi 

kompozíciós elvek figyelembevételével. 

 

 

Kulcsfogalmak: érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, felület, 

sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció 

 

2.2.3 Kifejezés, képzőművészet (valós és képzelt látványok) 

 

  Meseillusztrációk, mesehősök megjelenítése síkban és térben. 

 Kitalált történetek, események ábrázolása. 

 Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek élő és élettelen szereplőinek, 

természetes és épített környezetének illusztratív jellegű ábrázolása emlékképek 

felidézésével, megfigyelések segítségével és a fantázia által. 

 Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek, különleges nézőpontból való 

megjelenítése a fantázia és a megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő 

anyagok, eszközök, méretek felhasználásával. 

 Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok szerint. 

Kulcsfogalmak: illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma, festészet, szobrászat, 

fotó, műalkotás, reprodukció, idő 

 

2.2.4 Tárgy- és környezetkultúra (környezetünk valós terei és mesés helyek) 
 

 Az iskola közvetlen környezetének, növényeknek, állatoknak megfigyelése; a 

tapasztalatokról való közös beszélgetés. 

 A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek, épületek, tárgyak 

átalakítása, áttervezése meghatározott célok érdekében. 

 Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben zajló mesék, elképzelt vagy valós történetek 

dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivitelezésű szereplőkkel, terekkel, 

díszletekkel, melyek létrehozásánál a környezettudatos anyaghasználat érvényesül. 

Kulcsfogalmak: térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, takarás 

 



 

 

2.2.5 Tárgy– és környezetkultúra (valós és kitalált tárgyak) 

 

 Síkbábok készítése. 

 Egyszerű játéktárgyak készítése, a tervezés folyamata. 

 Mintázás agyagból. Nyújtás, lapítás, sodrás, gömbölyítés, kihúzás, agyagragasztás a 

formázás során. 

 Ismerkedés műalkotásokkal. Műalkotások nézegetése, róluk való beszélgetés, a szépség 

felfedezése. 

 Népművészeti tárgyakon a forma és funkció kapcsolatának megfigyelése. 

 Gyermekkönyvek, diaképek nézegetése, a képek megfigyelése, a vizuális élmények 

megbeszélése. 

 Segítő, varázserejű tárgyak tervezése, létrehozása meghatározott mesebeli célok 

érdekében, oly módon, hogy a tárgy külseje utaljon funkciójára. 

 Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak létrehozása meghatározott 

tulajdonos számára. 

Kulcsfogalmak: tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözékkiegészítő 

 

2.2.6 A MÉDIA TÁRSADALMI SZEREPE, HASZNÁLATA (médiahasználati 

szokások, médiumok, médiaélmény-feldolgozás) 

 

 A különböző médiumok megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, megadott szempontok 

alapján közvetlen tapasztalat és saját médiaélmények felidézésének segítségével. 

 Az egyes médiumokhoz kapcsolódó saját használati szokások, médiaélmények felidézése, 

kifejezése és megjelenítése szóban, vizuálisan vagy szerepjátékkal. 

 Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak 

összehasonlítása, feldolgozása. Az olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített 

adaptációhoz kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása. 

Kulcsfogalmak: televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, rajzfilm, 

film, képregény, videojáték 

 

 

 



 

2.2.7 A MÉDIA KIFEJEZŐESZKÖZEI (kép, hang, cselekmény) 

 

 Különböző médiaszövegek alapvető kifejezőeszközeinek megfigyelése és értelmezése 

közvetlen példák alapján. A kép és hang szerepének megfigyelése a mesevilág 

teremtésében. 

 Egyszerű médiaszövegek cselekménye kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek 

sorrendjének megfigyelése közvetlen példák alapján. Címadás. 

 A mediatizált történetek szereplőinek azonosítása, az animációs mese morális 

tanulságainak felismerése. 

 A hangok és képek által közvetített érzelmek felismerése, kifejezése. 

 Egyszerű cselekmény megjelenítése képekkel, megfelelő hanghatásokkal kiegészítve. 

 Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban. 

Kulcsfogalmak: állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend 

 

2.2.8 A MÉDIA TÁRSADALMI SZEREPE, HASZNÁLATA (személyes élmény, 

médiaélmény) 

 

 A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és testbeszéddel történő 

jelzéseinek felismerése, értelmezése. 

 A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése 

konkrét médiaszövegek alapján.  

 Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel. 

 A valóság és fikció közötti különbség megragadása. 

 Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, 

megjelenített világokkal. A különböző médiaszövegek szereplőivel való azonosulásra 

reflektálás lehetősége. 

 Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott esemény megjelenítése rajzban, 

önállóan készített bábbal, szerepjátékkal. 

Kulcsfogalmak: esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium 

 

 



 

2.2.9 A MÉDIA TÁRSADALMI SZEREPE, HASZNÁLATA (tájékozódás a virtuális 

terekben) 

 

 Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat lehetőségeinek megismerése. 

 Az internethasználat legfontosabb szabályainak megismerése különböző eszközökkel. 

 A gyerekek által használt videojátékokkal összefüggő élmények feldolgozása. 

 A videojátékok tematikai csoportosítása, a szereplőik azonosítása. 

Kulcsfogalmak: internet, honlap, chat, videojáték 

 

2.3 KÖVETELMÉNYEK 

 

 Egyszerű vizuális jelenségek megnevezése, értékelése, elemzése. 

 Az agyag lapos és tömbszerű megformálása. 

 A környezet formáiban, színeiben, szép tárgyaiban való gyönyörködés képessége. 

 Az érdekes, szokatlan jelenségekre való rácsodálkozás képessége.  

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű 

figyelembevételével. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

 Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, 

vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használata. 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése, az év során megismert 

képzőművészeti vagy népművészeti tárgy felismerése. (Szent László templom, 

Széchenyi-hegyi kilátó, Jókai szobor) 

 Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb 

választásra, illetve reflektív médiahasználat. 

 Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése. 

 



 

 A médiaszövegek néhány elemi kódjának (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve 

ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek, emberek által 

mesterségesen előállított tartalmak kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek 

befolyásolják azok hatását). 

 A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek 

felismerése. 

 Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek 

felismerése. 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 

  



 

 

3 Második osztály 

3.1 Óraszámok 

„A” osztály 2 óra/hét x 36 hét = 72 óra/év 

„C” osztály 1,5 óra/hét×36 hét=54 óra/év 

 

Témakör Óraszám 

 A C 

Vizuális kommunikáció 9 7 

Kifejezés és képzőművészet (átélt élmények, események) 12 8 

Kifejezés és képzőművészet (valós és képzelt látványok) 12 8 

Tárgy- és környezetkultúra (környezetünk valós terei és mesés 

helyek) 
12 10 

Tárgy- és környezetkultúra (valós és kitalált tárgyak) 12 10 

A média társadalmi szerepe, használata (médiahasználati 

szokások, médiumok, médiaélmény-feldolgozás) 
2 1 

A média kifejezőeszközei (kép, hang, cselekmény) 2 1 

A média társadalmi szerepe, használata (személyes élmény, 

médiaélmény) 
2 1 

A média társadalmi szerepe, használata (tájékozódás a virtuális 

terekben) 
2 1 

Szabadon felhasználható 7 7 

Összesen 72 54 

 

3.2 Témakörök 

3.2.1 Vizuális kommunikáció 

 

 Tér: 

A térbeli viszonyok megfigyelése és ábrázolása: előtér, háttér, egymás mellett, mögött. 

A térbeli tapasztalatok szubjektív beépítése a képi-plasztikai munkába: térkifejező ábrázolás a 

formák egymás mellé rendelésével, lejjebb-feljebb helyezésével, előtér, háttér jelzésével. 

Szubjektív ábrázolásmód, a képfelület, vagy térrész tagolása, betöltése. 

 



 

 

 

 Forma: 

A formák részletes megfigyelése. 

A megfigyelt, tapintott tárgyak ábrázolása. 

Képolvasási gyakorlottság. 

Változatos formavilágú élményekre, emlékezetre, képzeletre épülő témák feldolgozása. 

Formák tagoltsága, a részformák helye a főformán belül. 

Tapasztalatok a felületi tulajdonságokról, plasztikai minőségekről. 

 Szín: 

A hattagú színkör ismerete. A főszínek ismerete, a mellékszínek kikeverésének ismerete és 

alkalmazása. 

Színösszefuttatás, lazúrozás. Színek fedése temperával. 

Egyszerű szabályos vonal, forma, színritmusok megfigyelése, tervezése, alkalmazása, a sor- 

és terülő-díszeken dekoratív jelleggel. 

Színek hangulati hatása, kifejezőereje. 

 Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben, különböző anyagokból meghatározott célok 

érdekében. 

 Környezetünkben található jelek, jelzések összegyűjtése játékos feladatok létrehozásának 

céljából. 

Kulcsfogalmak: modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér, 

szimbólum, lépték 

 

3.2.2 Kifejezés, képzőművészet (átélt élmények és események) 

 

 Személyes élmények, emlékek, elképzelések képi-plasztikai kifejezése. 

 Események, élmények, tapasztalatok elmesélése több képben. 

 Mozgás jelzése rajzban és plasztikában. 

 Folyamatok megfigyelése. 

 A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek minőségének megtapasztalása 

különböző játékos feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális megjelenítés 

érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos használatával. 

 



 

 

 Korábban átélt események, élmények felidézésének segítségével, látott, hallott vagy 

elképzelt történetek megjelenítése sík és/vagy plasztikai alkotásban az elemi 

kompozíciós elvek figyelembevételével. 

Kulcsfogalmak: érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, felület, 

sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció 

 

3.2.3 Kifejezés, képzőművészet (valós és képzelt látványok) 

 

 Mozgás jelzése rajzban és plasztikában. 

 Folyamatok megfigyelése. 

 Illusztrációk. 

 Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek élő és élettelen szereplőinek, 

természetes és épített környezetének illusztratív jellegű ábrázolása emlékképek 

felidézésével, megfigyelések segítségével és a fantázia által. 

 Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek különleges nézőpontból való 

megjelenítése a fantázia és a megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő 

anyagok, eszközök, méretek felhasználásával. 

 Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok szerint. 

Kulcsfogalmak: illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma, festészet, szobrászat, 

fotó, műalkotás, reprodukció, idő 

 

3.2.4 Tárgy– és környezetkultúra (környezetünk valós terei és mesés helyek) 

 

 Képzőművészeti alkotások (közvetlen környezet szép épületei, művészeti albumok, 

könyvek, diaképek) megfigyelése, az élmények szóbeli megfogalmazása 

Kulcsfogalmak: térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, takarás 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.5 Tárgy– és környezetkultúra (valós és kitalált tárgyak) 

 

 Tárgyak tervezése, kivitelezése könnyen alakítható anyagokból. 

 Mintázás: körplasztikus formálás egy tömbből való kihúzással, agyagragasztással. Lapos 

formák mintázása ütögetéssel, lapítással, benyomkodással. 

 Tárgyalakítás, formálás emlékezet és elképzelés alapján: ember és állatfigurák mintázása. 

 Mintázó eszközök használata. 

 Bábkészítés egyszerű bábkészítési technikákkal. 

 Népművészeti tárgyak megfigyelése, rendeltetés és forma elemi tapasztalása. 

 Képzőművészeti alkotások (közvetlen környezet szép épületei, művészeti albumok, 

könyvek, diaképek) megfigyelése, az élmények szóbeli megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak: tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözékkiegészítő 

 

3.2.6 A MÉDIA TÁRSADALMI SZEREPE, HASZNÁLATA (médiahasználati 

szokások, médiumok, médiaélmény-feldolgozás) 

 

 A különböző médiumok megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, megadott szempontok 

alapján közvetlen tapasztalat és saját médiaélmények felidézésének segítségével. 

 Az egyes médiumokhoz kapcsolódó saját használati szokások, médiaélmények felidézése, 

kifejezése és megjelenítése szóban, vizuálisan vagy szerepjátékkal. 

 Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak 

összehasonlítása, feldolgozása. Az olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített 

adaptációhoz kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása. 

Kulcsfogalmak: televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, rajzfilm, 

film, képregény, videojáték 

 

3.2.7 A MÉDIA KIFEJEZŐESZKÖZEI (kép, hang, cselekmény) 

 

 Különböző médiaszövegek alapvető kifejezőeszközeinek megfigyelése és értelmezése 

közvetlen példák alapján. A kép és hang szerepének megfigyelése a mesevilág 

teremtésében. 



 

 Egyszerű médiaszövegek cselekménye kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek 

sorrendjének megfigyelése közvetlen példák alapján. Címadás. 

 A mediatizált történetek szereplőinek azonosítása, az animációs mese morális 

tanulságainak felismerése. 

 A hangok és képek által közvetített érzelmek felismerése, kifejezése. 

 Egyszerű cselekmény megjelenítése képekkel, megfelelő hanghatásokkal kiegészítve. 

 Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban. 

Kulcsfogalmak: állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend 

 

3.2.8 A MÉDIA TÁRSADALMI SZEREPE, HASZNÁLATA (személyes élmény, 

médiaélmény) 

 

 A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és testbeszéddel történő 

jelzéseinek felismerése, értelmezése. 

 A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése 

konkrét médiaszövegek alapján.  

 Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel. 

 A valóság és fikció közötti különbség megragadása. 

 Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, 

megjelenített világokkal. A különböző médiaszövegek szereplőivel való azonosulásra 

reflektálás lehetősége. 

 Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott esemény megjelenítése rajzban, 

önállóan készített bábbal, szerepjátékkal. 

Kulcsfogalmak: esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium 

 

 

3.2.9 A MÉDIA TÁRSADALMI SZEREPE, HASZNÁLATA (tájékozódás a virtuális 

terekben) 

 

 Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat lehetőségeinek megismerése. 

 Az internethasználat legfontosabb szabályainak megismerése különböző eszközökkel. 

 A gyerekek által használt videojátékkal összefüggő élmények feldolgozása. 



 

 A videojátékok tematikai csoportosítása, a szereplőik azonosítása. 

Kulcsfogalmak: internet, honlap, chat, videojáték 

 

3.3 Követelmények 

 

 A hatos színkör színeinek ismerete. 

 Egy-egy világosabb, vagy sötétebb szín kikeverése. 

 A tanulók elképzelése szerint és emlékezete alapján ember és állatfigurák, különféle 

formák rajzolása és mintázása. 

 Más tantárgyak képben megadott feladatainak megértése és rajzos megoldása, 

gyakorlottság a képolvasásban. 

 Esztétikai élmények, érzelmek átélése, és szóbeli megfogalmazása, a szobor, festmény, 

tárgy, épület közötti különbségek felismerése és megnevezése (Óravilla, Fogaskerekű, 

Eötvös park, Fényes Adolf: Testvérek), látványok, műalkotások néhány perces 

szemlélése. 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű 

figyelembevételével. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

 Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, 

vonal, térbeli hely és irány felismerése, használata. 

 

 Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb 

választásra, illetve reflektív médiahasználat. 

 Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése. 

 A médiaszövegek néhány elemi kódjának (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve 

ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által 

mesterségesen előállított tartalmak kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek 

befolyásolják azok hatását). 



 

 A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek 

felismerése. 

 Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek 

felismerése. 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 

 

3–4. évfolyam 

 

Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az 

örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze a változatos és a tanulók 

érdeklődését felkeltő játékos feladatok felhasználása, ismerkedés további új technikákkal, 

illetve az alkotás felszabadultságának további ösztönzése. Cél a képi információk jelentésének 

és hatásának egyre pontosabb értelmezése, illetve a köznapi és művészi vizuális közlések 

megkülönböztetése. Az önállóan és csoportokban megvalósított alkotótevékenység erősíti a 

kreatív problémamegoldást és segíti a tudatos önszabályozást és önismeretet. A befogadó 

tevékenység tekintetében továbbra is érvényes az alkotva befogadás elvének érvényesítése. 

Cél továbbra is a vizuálisan feldolgozható témák megközelítése esetében a valós esztétikai 

értéket képviselő műalkotások szemléltetése és azok minél pontosabb értelmezése. 

Míg az első két évfolyamon a vizuális kultúra részterületei közül a „Kifejezés, 

képzőművészet” és a „Tárgy- és környezetkultúra” került túlsúlyba, addig harmadik-negyedik 

évfolyamon növekedhet az elvontabb „Vizuális kommunikáció” részterület tartalmait 

feldolgozó feladatok aránya, de továbbra is fontos a megfigyelőképesség, a forma- és 

arányérzék fejlesztése, továbbá az önkifejezés megőrzésének ösztönzése, ami segíti az egyre 

céltudatosabb vizuális megismerést. 

A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelés ebben az időszakban is jelen 

van. Cél elsősorban a gyerekek meglévő ismereteinek rendszerezése, az ismeretek életkorhoz 

igazodó elmélyítése, a különböző médiaüzentek értékeléséhez szükséges készségek és 

képességek fejlesztése.  

A médiaélmények feldolgozása, az audiovizuális alkotások kifejezőeszközeinek 

megismerése az életkorhoz igazodó meseregények, ifjúsági regények és rajzfilmes/filmes 

adaptációik összehasonlításán, feldolgozásán keresztül kapcsolható össze az olvasáskultúra 

fejlesztésével. 



 

A gyerekek saját és szűkebb környezetük médiahasználati szokásai alapján azonosítják 

a média alapvető funkcióit. A média működésének tanulmányozása során fejlődik az elemző, 

kritikai gondolkodás.  

 

Alapvető fejlesztési cél a tanulók biztonságos és kreatív internethasználatát segítő 

képesség- és készségfejlesztés, a hálózati kommunikációban való biztonságos részvételhez 

szükséges alapismeretek, viselkedési szabályok megismertetése.  



 

4 Harmadik osztály 

4.1 Óraszámok 

„A” osztály 2 óra/hét x 36 hét = 72 óra/év 

„C” osztály 1,5 óra/hét×36 hét=54 óra/év 

 

Témakör Óraszám 

 A C 

Vizuális kommunikáció (Utazások) 9 7 

Vizuális kommunikáció (Vizuális hatáskeltés) 9 7 

Kifejezés és képzőművészet (Természeti, épített és képzeletbeli 

tájak, helyek) 
8 6 

Kifejezés és képzőművészet (Hétköznapi és képzelt figurák) 9 7 

Tárgy- és környezetkultúra (Mikro- és makrotér) 11 8 

Tárgy- és környezetkultúra (Tárgyak és használatuk) 11 8 

A média társadalmi szerepe, használata (Médiahasználat, 

élménybefogadás, élményfeldolgozás, médiumok a mindennapi 

környeztünkben) 

2 1 

A média kifejezőeszközei (a médiaszövegek nyelvi jellemzői és 

érzelmi hatása) 
2 1 

A média társadalmi szerepe, használata (a média működési módja, 

mediális információforrások megbízhatósága) 
2 1 

A média társadalmi szerepe, használata (Tájékozódás a világhálón, 

a virtuális terekben, biztonságos internethasználat) 
2 1 

Szabadon felhasználható 7 7 

Összesen 72 54 

 

4.2 Témakörök 

4.2.1 Vizuális kommunikáció (Utazás): 

 Az idő, a változás, a folyamat képekben való ábrázolási képességének 

fejlesztése, történés képekben való elbeszélése 

 

 A művészi, köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése 



 

 

 

 Tér: 

 Külső és belső tér megfigyelése és ábrázolása. 

 Takarás. 

 Térbeliség megjelenítése a képsíkon, a formák feljebb-lejjebb helyezésével, térrétegek 

jelzésével (előtér - középtér - háttér)  

 Alaprajz, térképvázlat ismerete, elemzése. 

 Forma: 

 Összetett szabályos és szabálytalan formák megfigyelése, belső arányok, szerkezet 

ábrázolása síkban és térben. 

 Az egyéni formakincs érvényesítése az ábrázolásban, gazdagítása a formák 

megfigyelésével.   

 Formaalakítás plasztikában és síkon közvetlen megfigyelés alapján.  

 Arányviszonyok: a formák egymáshoz képest magasabbak, alacsonyabbak, 

hosszabbak, rövidebbek, szélesebbek, keskenyebbek. 

 Szín: 

 Színárnyalatok létrehozása. lazúrozással. 

 Szín- és formakontrasztok ismerete és használata, a színellentétek használata 

a képi kifejezésben, hatásuk megfigyelése.  

 Ugyanannak a színes felületnek fényben és árnyékban való megfigyelése, 

szóbeli elemzése. 

 Színtapasztalatok: színek tompítása fehérrel, feketével, telt és tört színek, a 

szín- keverés gyakorlása. 

 A színek „eltalálásának” gyakorlása.    

 Összetett szabályos vonal, forma és színritmusok megfigyelése, tervezése és 

alkotása dekoratív jelleggel.  

 Önálló képolvasás, a gondolatok megfogalmazása. 

 

Kulcsfogalmak:  

 Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, képregény, vizuális 

sűrítés. 

 



 

 

.2.2 Vizuális kommunikáció (Vizuális hatáskeltés) 

 Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák képzése.  

 Közlő és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamatábrák értelmezése és létrehozása 

 A vizuális kifejező eszközök használata vizuális kommunikációs területen.  

 Közvetlen vizuális jelzések, mimika, gesztusok értelmezésével a kommunikációs 

képesség fejlesztése. 

Kulcsfogalmak 

Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 

 

.2.3 Kifejezés, képzőművészet (Természeti, épített és képzeletbeli tájak, 

helyek) 

 Grafikai kifejezőképesség fejlesztése különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások 

kapcsán 

 Térábrázolási képesség fejlesztése 

 Lényeglátó képesség fejlesztése 

 Élmények megjelenítése a már ismert eszközökkel és technikákkal. 

 Alakok, formák térbeli mozgásának képi-plasztikai kifejezése. 

 Folyamatok, időben egymást követő események ábrázolása egyszerű képsorokkal. 

 A képmező betöltése: egyensúly.  

 Kompozíció: a képméret és a formátum témához illő megválasztása. 

 Kiemelés mérettel, színnel, elhelyezéssel, szubjektív arányokkal, vonalvastagsággal, 

kontraszttal. 

 Műalkotások ismerete, elemzése. 

 A képzőművészet fő ágai: építészet, szobrászat, festészet.  

 Népművészet: népi építőművészet, fafaragás, fazekasság, hímzések, tojásfestés. 

 Illusztrációk: albumok, olvasókönyv képei, diák, poszterek. 

 

Kulcsfogalmak 

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális kifejezés. 

 



 

.2.4 Kifejezés és képzőművészet (Hétköznapi és képzelt figurák) 

 

 Egyszerű meghívó, plakát tervezése. 

 Hangulati hatás alkalmazása a képi közlésben. 

 A képzőművészet műfajainak, fő ágainak és jellegzetes anyagainak ismerete.  

 Jelentősebb műalkotások ismerete, elemzése. 

 Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni színválasztásban.  

 Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Színérzék fejlesztése.  

 Karakterérzék fejlesztése. 

 Térábrázoló képesség fejlesztése. 

 

Kulcsfogalmak 

Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, anyag, műfaj, 

technika, eljárás, képtárgy. 

4.2.5 Tárgy- és környezetkultúra (Mikro- és makrotér) 

 Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés területén.  

 Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása 

 Ismerkedés a képzőművészet és a népi iparművészet főbb anyagaival, műfajaival 

 Önálló tárgyalakítás. 

 Tárgyalakítás, formálás, elképzelés, megfigyelés emlékezet segítségével: egy-egy figura 

körplasztikus mintázása, egymással való térbeli, érzelmi kapcsolatuk kifejezése. 

 Elvevés, rárakás, körplasztikus formálás egy tömbből, ragasztás agyagpéppel, változatos 

felület-megmunkálás nyomhagyással. 

 Anyag, forma és rendeltetés alapvető kapcsolata. 

 

Kulcsfogalmak 

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői attitűd. 

 

4.2.6 Tárgy –és környezetkultúra (Tárgyak és használatuk) 

 Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyakkal való kapcsolatban 

 A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és alkalmazása 

 A csomagolás tervezési szempontjainak megismerése és alkalmazása  



 

 Különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása. 

 

Kulcsfogalmak 

 Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, szerkezet, 

felület, stilizálás. 

 

4.2.7 A média társadalmi szerepe (médiahasználat, élménybefogadás, 

élményfeldolgozás) 

 A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját médiaélmények 

feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. 

 A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozitív és negatív 

hősök megjelenítésének technikái 

 Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű megismerése 

 Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digitális fotó, rövid 

animációs film) és hangokkal. 

 

4.2.8 A média kifejezőeszközei (a médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi 

hatása) 

 Médiaszöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák fejlesztése 

 Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 

 A médiaszövegek által kiváltott érzelmek felismerése és kifejezése, az 

önreflexió fejlesztése 

 

Kulcsfogalmak: 

 Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós sorozat, televíziós 

műsortípus  

 

 

 Animáció, jelmez, smink, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, csend, 

emberi hang. 

 



 

4.2.9 A média társadalmi szerepe, használata (A média működési módja, 

mediális információforrások megbízhatósága) 

 Kritikai gondolkodás fejlesztése. 

 A mediális információforrások megbízhatósága megítélésének fejlesztése. 

 

4.2.10 A média társadalmi szerepe, használata (Tájékozódás a világhálón, a 

virtuális terekben, biztonságos internethasználat) 

 Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és kockázatainak 

tudatosítása.  

 Kreatív, kritikus internethasználat  

 Az online közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési szabályainak, 

kommunikációs jellemzőinek tudatosítása. 

Kulcsfogalmak 

Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, hírműsor, újság, újságíró, 

reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás, médiahasználat. 

Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, mailfiók, profil, like-jel, 

keresőmotor, flash játék. 

 

4.3 Követelmények 

 A közvetlen környezet tárgyai szerkezetének, egy kedvenc állat testfelépítésének ismerete 

és ábrázolási képessége. 

 Jártasság a rajzolásban, a festésben és legalább még egy másik technikában. 

 Képesség a térbeliség kifejezésére a kép síkján. 

 Adott színek kikeverése. 

 Színhangulatok és színellentétek festészeti felhasználása.  

 Tárgyak plasztikus megformálása egyéni elképzelés szerint. 

 Az anyagok tulajdonságainak megtapasztalása és ismerete. 

 A megfelelő anyag, méret és technika kiválasztása a képalakítás és a térbeli komponálás 

során. 

 A képzőművészet főbb ágainak és néhány jellemző alkotásának ismerete az építészet, a 

szobrászat, a festészet tárgyköréből. A népművészetek: a népi építőművészet, a 



 

fafaragás, a fazekasság, a hímzés… stb. ismerete, műfaji meghatározása. (A Budai 

Várnegyed híres épületei, szobrai, koronázási jelvények, oromzatos ház, Miska-kancsó, 

hímes tojások.) 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.  

 A médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak 

elsajátítása, 

 



 

5 Negyedik osztály 

5.1 Óraszámok 

„A” osztály 2 óra/hét x 36 hét = 72 óra/év 

„C” osztály 2 óra/hét×36 hét=72 óra/év 

 

Témakör Óraszám 

 A C 

Vizuális kommunikáció (Utazások) 9 9 

Vizuális kommunikáció (Vizuális hatáskeltés) 9 9 

Kifejezés és képzőművészet (Természeti, épített és képzeletbeli 

tájak, helyek) 
8 8 

Kifejezés és képzőművészet (Hétköznapi és képzelt figurák) 9 9 

Tárgy- és környezetkultúra (Mikro- és makrotér) 11 11 

Tárgy- és környezetkultúra (Tárgyak és használatuk) 11 11 

A média társadalmi szerepe, használata (Médiahasználat, 

élménybefogadás, élményfeldolgozás, médiumok a mindennapi 

környeztünkben) 

2 2 

A média kifejezőeszközei (a médiaszövegek nyelvi jellemzői és 

érzelmi hatása) 
2 2 

A média társadalmi szerepe, használata (a média működési módja, 

mediális információforrások megbízhatósága) 
2 2 

A média társadalmi szerepe, használata (Tájékozódás a világhálón, 

a virtuális terekben, biztonságos internethasználat) 
2 2 

Szabadon felhasználható 7 7 

Összesen 72 72 

 

5.2 Témakörök 

5.2.1 Vizuális kommunikáció (Utazás) 

 Az idő, a változás, a folyamat képekben való ábrázolási képességének 

fejlesztése, történés képekben való elbeszélése 

 A művészi, köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése 

 



 

 

 

 

5.2.2 Vizuális kommunikáció (Vizuális hatáskeltés) 

 

 Tér: 

 Térbeli viszonyok differenciált érzékeltetése. 

 Takarás, nagyságviszonyok, feljebb-lejjebb helyezés. 

 Komponálás képsíkon és térben, szimmetria-aszimmetria, folyamatábrák. 

 Térképek, alaprajzok. 

 Az építés, az építészet szerepe, műfajai, jellegzetes anyagai. 

 A három dimenzió: pont, vonal, sík, test. 

 Forma: 

 Összetettebb szabályos és szabálytalan formák takarásos és rálátásos ábrázolása a 

fény-árnyék, forma, tömeg érzékeltetésével. 

 Különböző nézetekből készített rajzok természetes és mesterséges 

formákról.(elölnézet, felülnézet, oldalnézet, alulnézet, hátulnézet) 

 Mozgó alakok cselekményes témába ágyazott dinamikus képi-plasztikai ábrázolása. 

 Szín: 

 A 12 tagú színkör ismerete, előállítása. 

 Színtapasztalatok. 

 Lazúrozás és telítés. 

 Színtompítás fehérrel, feketével. 

 Színkeverés a komponensek arányával.  

 Kontrasztok hangulati hatása.  

 Kiemelés színnel, mérettel, kompozícióval 

 Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák képzése.  

 Közlő és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamatábrák értelmezése és létrehozása 

 A vizuális kifejező eszközök használata vizuális kommunikációs területen.  

 Közvetlen vizuális jelzések, mimika, gesztusok értelmezésével a kommunikációs 

képesség fejlesztése. 

Kulcsfogalmak 



 

Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 

 

5.2.3 Kifejezés, képzőművészet (Természeti, épített és képzeletbeli tájak, 

helyek) 

 Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó valós és képzeletbeli 

helyszínek megjelenítése a különböző nézőpontok és változatos méret kínálta 

lehetőségek használatával, síkban és térben 

 

 Vizuális megfigyelésből, személyes emlékből származó tapasztalatok felhasználásával 

valós hely, helyszín vizuális megjelenítése meghatározott időszaknak megfelelően, 

különböző technikákkal 

 

5.2.4 Kifejezés, képzőművészet (Hétköznapi és képzelt figurák) 

 Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy kitalált szereplőinek 

megformálása többfigurás kompozícióban, a meghatározott célnak megfelelő méretben 

és anyagból 

 

Kulcsfogalmak 

 Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, anyag, műfaj, 

technika, eljárás, képtárgy. 

 

 

5.2.5 Tárgy- és környezetkultúra (mikro –és makrotér) 

 Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés területén. 

 Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása, installációs és 

ábrázoló, kifejező céllal.  

 Megfigyelő és elemző képesség fejlesztése.  

 Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukciók létrehozása különböző anyagokból és 

célokra. 

 

 



 

 

 Anyagok és eljárások ismerete; a tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség fejlesztése a 

tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt tartásával, a megfelelő anyag- és 

eszközválasztással. 

 A tárgyalkotó művészet területei, főbb műfajai. A népművészeti és iparművészeti 

tárgyak. 

 A szobrászat anyagai és kifejezőeszközei. 

 A díszítőművészet. A motívum születése, a díszítés funkciója. Tárgyak, épületek 

díszítésének elemzése.  

 

5.2.6 Tárgy –és környezetkultúra (Tárgyak és használatuk) 

 Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyakkal való kapcsolatban 

 A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és alkalmazása 

 A csomagolás tervezési szempontjainak megismerése és alkalmazása  

 Különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása. 

 

Kulcsfogalmak 

 Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, szerkezet, 

felület, stilizálás. 

 

5.2.7 A média társadalmi szerepe, használata (Médiahasználat, 

élménybefogadás, élményfeldolgozás, médiumok a mindennapi 

környeztünkben) 

 A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. 

 Saját médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. 

 Médiaszöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák fejlesztése. 

 Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 

 

5.2.8 A média kifejezőeszközei (a médiaszövegek nyelvi jellemzői és 

érzelmi hatása) 

 Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszöveg-olvasást segítő 

kompetenciák fejlesztése. 



 

 Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg-írás. 

 A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által kiváltott érzelmek 

felismerése és kifejezése, az önreflexió fejlesztése. 

 

5.2.9 A média társadalmi szerepe, használata (a média működési módja, 

mediális információforrások megbízhatósága) 

 Kritikai gondolkodás fejlesztése. 

 A mediális információforrások megbízhatósága megítélésének fejlesztése. 

 

5.2.10 A média társadalmi szerepe és használata (Tájékozódás a 

világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat) 

 Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és kockázatainak 

tudatosítása.  

 Kreatív, kritikus internethasználat  

 Az online közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési szabályainak, 

kommunikációs jellemzőinek tudatosítása. 

Kulcsfogalmak 

Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, hírműsor, újság, újságíró, 

reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás, médiahasználat. 

Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, mailfiók, profil, like-jel, 

keresőmotor, flash játék. 

 

5.3 Követelmények 

 A közvetlen környezet élőlényeinek - ember, állat, növény - és élettelen tárgyainak, a 

természeti és mesterséges formák karakterének ismerete, elemzési és ábrázolási 

képessége. 

 Két-háromalakos körplasztika mintázása. 

 Színkeverési ismeretek a 12 tagú színkörből. 

 A térbeli mozgás kifejezése. 

 A környezet esztétikai értékének felismerése, feltárása, megóvása, a környezetpusztító 

magatartás elítélése. 



 

 Egy műalkotás leírása, néhány megismert mű felismerése. (Budapest nevezetes épületei, 

szobrai, terei, hídjai, Hősök tere, Nemzeti Múzeum, Parlament, Mányoki Ádám: II. 

Rákóczi Ferenc, népművészeti tárgyak vagy iparművészeti tárgyak) 

 Egyszerűbb tárgyak többnézetű megfigyelése, lerajzolása, modellezése. 

 A forma, a funkció, az anyag és a méret közötti összefüggés megértése. 

 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.  

 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, 

alkalmazása. 

 

5.4 A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő 

értelmezése. 

 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; 

jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási 

módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.  

 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további 

differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép). 

 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések 

elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az 

életkornak megfelelően. 

 Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás. 

 A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi 

hatásának felismerése. 

 Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az elsajátított 

kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű 

történet megformálása. 

 A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos 

alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.  



 

 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.  

 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, 

alkalmazása. A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges 

viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív 

internetes tevékenységek megismerése. 
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DEUTSCHE VOLKSKUNDE 

 

 

Für die deutsche Nationalität in Ungarn sind die Sprache und Kultur grundlegende 

Voraussetzungen für den Erhalt und die Stärkung der Identität. Da seit Jahrzehnten ein 

fortgeschrittener Assimilationsprozess zu verzeichnen ist, kommt den Erziehungs- und 

Bildungseinrichtungen bei der Sprach- und Identitätsvermittlung eine Schlüsselposition zu. 

Bildung geht über die individuelle Verfügbarkeit über praktisches und verwertbares Wissen 

und Können und die Beherrschung elementarer Kulturtechniken hinaus. Bildung ist auch die 

Befähigung zu wertgeleitetem Handeln, das sich im individuellen Bereich unter anderem durch 

Selbstbestimmung, durch Urteils- und Kritikfähigkeit, durch Aufgeschlossenheit für 

Wissenschaft und Kunst und durch die Bereitschaft zur Erbringung von Leistung im Rahmen 

der jeweiligen individuellen Disposition kennzeichnet. Dieses Bedingungsgefüge eröffnet den 

Weg für ein Leben in Selbstverantwortung. 

Im Sinne der Konzeption des lebenslangen Lernens sind der Erhalt und der Ausbau eines 

durchgehenden und erreichbaren Bildungsangebots die wichtigste Zielsetzung der in Ungarn 

lebenden Nationalitäten. Mit dem Angebot der Bildung in den Nationalitätensprachen 

korrespondiert aber auch die Verpflichtung für die Angehörigen der deutschen Nationalität, es 

in allen Lebensphasen zu nutzen und aktiv zu gestalten. 

Sprachkenntnis auf hohem Niveau, die Pflege örtlicher Dialekte und Traditionen, die 

Kenntnis und die Auseinandersetzung mit ungarndeutscher Geschichte und Gegenwart sind 

zusammen mit der Kenntnis der modernen kulturellen Landschaften des deutschen 

Sprachraums unverzichtbare Elemente ungarndeutscher Identität.  

In unserer modernen Welt ist das Lernen durch menschliche Kontakte genauso wichtig, 

wie das Erschließen von Wissen und Informationen, sowie die Entwicklung von 

Handlungsstrategien.  

Für die Nationalitäten in Ungarn ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass sie im 

Besitz zweier Muttersprachen sind. Wir müssen jedoch in Betracht ziehen, dass infolge der 

bereits erwähnten Assimilation die Bildungseinrichtungen nicht auf die von zu Hause 

mitgebrachten Sprachkenntnisse der Schüler bauen können. Um den Unterricht erfolgreich 

gestalten zu können, muss sich diese veränderte Situation in den Kompetenzen und Inhalten 

widerspiegeln.  



 

Aus der Eigenart des Unterrichtsfaches, dass es auch die Aufgabe der Familie 

„Vermittlung von ungarndeutschen Werten und Traditionen, sowie Respekt vor deren“ immer 

mehr übernehmen soll, lassen sich auch die Ziele und Aufgaben ableiten. 

Die Schüler der ungarndeutschen Schulen sollen zuerst auf Erlebnisbasis mit den 

wichtigsten Traditionen, mit der Lebensweise und mit der Kultur der Ungarndeutschen 

konfrontiert werden. Aus diesen Erlebnissen heraus sollen sie stufenweise durch handlungs- 

und projektorientierten Unterricht Kenntnisse zur Geschichte, Volkskunde, Sprache, Literatur 

und Medien aneignen. 

Die Schüler sollen damit im Klaren sein, dass der Traditionspflege außerhalb der 

Familie auch verschiedene Institutionen und Organisationen dienen. 

Das Fach „Deutsche Volkskunde“ ermöglicht den Schülern eine weitgehende Toleranz 

und Öffnung dem Anderssein gegenüber, die sie zur Akzeptanz der anderen Nationalitäten und 

Völker motiviert bzw. befähigt. 

Die obligatorische eine Wochenstunde von der ersten bis zur zwölften Klasse 

ermöglicht eine intensive und tiefgehende Beschäftigung mit den Lerninhalten des 

Unterrichtsfaches. Obwohl eine Integration in andere Unterrichtsfächer nicht mehr vorgesehen 

ist, darf auf fächerübergreifende Annäherung in der Praxis nicht verzichtet werden. Ganz im 

Gegenteil: die Lerninhalte bergen diese Möglichkeiten in sich. 

Die Aufgabe des Faches „Deutsche Volkskunde“ – nämlich Identitäts- und 

Wertevermittlung – wirkt sich auch auf die didaktisch- methodische Herangehensweise aus. 

Der Unterricht in offenen methodischen Formen sichert einen Kenntniserwerb, der über 

Erleben, Handeln, Begreifen zu Erfahrungen führt. 

Diese kreativen und handlungsorientierten Erarbeitungsformen (Freiarbeit, 

Stationenspiel, museumspädagogische Beschäftigungen, Schulprojekte) sichern den Schülern 

jene Erfahrung, zu der sie in ihrem eigenen Umfeld nicht mehr gelangen können. Schrittweise 

werden sie dadurch in Kompetenzen eingeführt, die sie zur selbstständigen Projektarbeit 

befähigen.  

 

 

  



 

Jahrgang 1–2 

 

Diese ersten zwei Jahrgänge stellen den Übergang vom Kindergarten in den Schulalltag dar, 

d.h., dass zeitaufwendige handlungs- und unterrichtsorganisatorische Formen im Vordergrund 

stehen. Das individuelle Interesse bekommt Vorrang und es wird angestrebt, dass die 

Unterschiede der einzelnen Schüler schrittweise aufgehoben werden. 

Im Bereich der Deutschen Volkskunde sind handlungsorientierter Kenntniserwerb und 

spielerische Herangehensweise zu betonen. 

 

 

1. Jahrgang 

36 Stunden pro Jahr / 1 Stunde pro Woche 

Lernmaterialien: Bilder, Projektor 

Persönliche Lebensgestaltung – Soziale 

Kontakte; Die Familie 

3 Stunden 

Wirtschaft, Technik, Umwelt – Das 

Zuhause und die nähere Umgebung 

3 Stunden 

Wirtschaft, Technik, Umwelt – Verkehr (3 Stunden) 

Wirtschaft, Technik, Umwelt – Haustiere 3 Stunden 

Gesellschaftliches Leben – Lebensweise, 

Alltag des Dorfes, Besuch im 

Heimatsmuseum 

5 Stunden 

Gesellschaftliches Leben – Feste und 

Feiertage 

9 Stunden 

Kulturelles Leben und Medien – Musik und 

Tanz, Kinderreime, Kreisspiele 

5 Stunden 

Kulturelles Leben und Medien – 

Volksdichtung, Kindertheater 

5 Stunden + 3 Stunden 

  

 

 

 

 



 

Lernbereich 
Persönliche Lebensgestaltung – 

Soziale Kontakte; Die Familie 

Stundenzahl 

3 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Familie, sowie der familiären Beziehungen; die 

Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen im Alltag 

erkennen lassen. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Die Person des Schülers in der Familie, Benennung der 

Familienmitglieder, Kenntnis der grundlegenden familiären 

und Verwandtschaftsverhältnissen. Zwischenmenschliche 

Beziehungen in verschiedenen Situationen. 

Unterschiede zwischen dem „Früheren und dem Heutigen“. 

Gespräche in der Familie, Verwandtschaft mit 

Ungarndeutschen über ihr Leben. Spielerische Darstellung 

der Familienmitglieder.  

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: 

zeichnerische Darstellung 

von Gegenständen, 

Tätigkeiten. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: Basteln, Modelle 

herstellen. 

 

Heimat- und Sachkunde: 

Kenntnisse über die 

Tätigkeiten im Alltag. 

 

Gesang-Musik: kurze 

Lieder, Sprüche über die 

Familie. 

Schlüsselbegriffe Familie, Mutter, Vater, Großeltern, Geschwister, früher, heute. 

 

 



 

Lernbereich 
Wirtschaft, Technik, Umwelt – Das 

Zuhause und die nähere Umgebung 

Stundenzahl 

3 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Das Zuhause und das Umfeld, Kennen lernen der Pflanzen und Tiere 

im eigenen Umfeld. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Das Zuhause und die nähere Umgebung beschreiben, 

Pflanzen und Tiere im Umfeld benennen. 

Einige oft gebrauchte Ausdrucksformen der Mundart im 

Zusammenhang mit diesem Thema anwenden, sie mit dem 

Hochdeutschen vergleichen. 

Gesteuertes Sammeln von Gegenständen und geistigen 

Handlungsorientiertes und auf Erfahrung basierendes Lernen. 

 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: visuelle 

Darstellung des Themas. 

 

 

Heimat- und Sachkunde: 

Lebensraum der Pflanzen 

und Tiere. 

 

Gesang-Musik: 

Kinderlieder, Sprüche über 

Tiere, Pflanzen, 

Jahreszeiten. 

Schlüsselbegriffe Haus, Stube, Küche, Hof, Huhn, Pferd, Ente, Schwein, Gemüsegarten, 

Zwiebel, Kartoffel. 

 

 

Lernbereich 
Wirtschaft, Technik, Umwelt – 

Verkehr 

Stundenzahl 

(3 Stunden) 



 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Verkehrsmittel von Früher und Heute. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Benennung alter Verkehrsmittel, Vergleich ihrer Funktion 

mit der heutigen. Kenntnis einiger oft gebrauchter 

Ausdrucksformen der Mundart im Zusammenhang mit 

diesem Thema.  

Gesteuertes Sammeln von Gegenständen und geistigen 

Werten.  

Präsentation von Zeichnungen und Modellen. 

Handlungsorientiertes und auf Erfahrung basierendes Lernen 

Spaziergang in der Umgebung, richtiges Verhalten im 

Verkehr als Fußgänger. 

Heimat- und Sachkunde: 

Verkehr, Orientierung. 

 

Gesang-Musik: Kinderspiele 

über die Verkehrsmittel. 

 

Schlüsselbegriffe Zu Fuß, Fußgänger, Wagen, Pferd, Fahrrad, öffentlicher Verkehr. 

 

 

Lernbereich 
Wirtschaft, Technik, Umwelt – 

Haustiere 

Stundenzahl 

3 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Nutztiere um das Haus, Bewusstmachung ihrer 

Rolle in der Versorgung der Familie. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Benennen der Tiere auf dem Bauernhof, ihre Pflege, 

Nutzmöglichkeiten. 

Kenntnis einiger oft gebrauchter Ausdrucksformen der 

Mundart im Zusammenhang mit diesem Thema.  

Gesteuertes Sammeln von Gegenständen und geistigen 

Werten. 

Heimat- und Sachkunde: 

Haustiere. 

 



 

Handlungsorientiertes und auf Erfahrung basierendes Lernen. 

Wo leben die Tiere? Was fressen sie? Tiere und ihre Jungen. 

Schlüsselbegriffe Füttern, Tränken, Huhn, Pferd, Gans, Schwein, Hase, Eimer, Heu. Stall, 

Kolben, Körner, Gras, Stroh, Kalb, Fohlen, Küken, Ferkel 

 

 

Lernbereich 
Gesellschaftliches Leben – 

Lebensweise 

Stundenzahl 

5 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen des Lebens und Alltags des Dorfes. Kooperation, 

Erwecken und Stärken der Verantwortung dem Umfeld gegenüber. 

Besuchen eines der Heimatsmuseen in unserer Nähe. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Das Leben in der Ortschaft früher. Kennenlernen von 

Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen während des 

Besuchs im Heimatmuseum. Gesteuertes Sammeln von 

Gegenständen und geistigen Werten. 

Handlungsorientiertes und auf Erfahrung basierendes Lernen. 

 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

 

Schlüsselbegriffe Haus, Heimatmuseum, Hof, Keller, Stall, Tisch, Stuhl, Kasten 

(Schrank), Truhe. 

 

 

Lernbereich 
Gesellschaftliches Leben – Feste und 

Feiertage 

Stundenzahl 

9 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Ereignisse um den Weihnachts- und Osterfestkreis. 

Erntedankfest, Martinstag, Nikolaus, Fasching, Pfingsten 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 



 

Kennen lernen der Geschehnisse um den Weihnachtsfestkreis 

herum: Krippenspiel, Traditionen der Bescherung. 

Kennenlernen der Geschehnisse um den Osterfestkreis 

herum: Eierfärben, den Osterhasen rufen. 

Handlungsorientiertes und auf Erfahrung basierendes Lernen. 

Kleinere Projekte durchführen, ein Krippenspiel vortragen. 

Martinslegende vorspielen, backen und teilen Kleingebäcke, 

wer war der heilige Nikolaus?, Faschingsfeste früher und 

heute,Gebräuche am Pfingsten 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: visuelle 

Darstellung des Themas. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: authentischer 

Christbaumschmuck, 

Eierfärben, Masken basteln 

 

Gesang-Musik: Kinderlieder 

zu den Feiertagen. 

Schlüsselbegriffe Weihnachten, Krippe, Pate, Ostern, Zwiebelschale, Eierrollen, Maske, 

schmücken, Schmuck, verzieren 

 

 

Lernbereich 
Kulturelles Leben und Medien – 

Musik und Tanz 

Stundenzahl 

5 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Entwicklung der Musik- und Bewegungskultur. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Erlernen von Reimen, Kinderliedern, Tanzmotiven, Spielen 

von Kreis- und Geschicklichkeitsspielen. 

Erlernen von altersgerechten und der Situation 

entsprechenden Kinderspielen. 

 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 



 

 

Gesang- Musik: Einstudieren 

von Liedern. 

Cornelia Nitsch: Das große 

Buch der Kinderreime 

Schlüsselbegriffe Kreis, Reihe, Handfassung, Abzählreim, Paar. 

 

 

Lernbereich 
Kulturelles Leben und Medien – 

Volksdichtung 

Stundenzahl 

5 Stunden (+3 Stunden) 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Werke der Volksdichtung. Entwicklung des 

Textverstehens. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Lyrische, epische und dramatische Texte aufführen, 

Rollenspiele gestalten. 

Erlernen von Sprüchen, Reimen, Sprichwörtern. 

Gedichte, Märchen ungarndeutscher Autoren anhören. 

Deutschsprachiges Theaterstück vortragen bzw. ansehen. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

Ungarische Sprache und 

Literatur: dichterische 

Mittel. 

Gesang-Musik: Einstudieren 

von kurzen Volksliedern. 

 

Schlüsselbegriffe Spruch, Reim, Sprüchlein, Sprichwort, Märchen, Gestalt, Theater. 

 

 

  



 

2. Jahrgang 

36 Stunden pro Jahr / 1 Stunde pro Woche 

 

Lernmaterialien: Bilder, Projektor 

Persönliche Lebensgestaltung – Soziale 

Kontakte; Die Familie 

3 Stunden 

Wirtschaft, Technik, Umwelt – Das 

Zuhause und die nähere Umgebung 

3 Stunden 

Wirtschaft, Technik, Umwelt – Verkehr 3 Stunden 

Wirtschaft, Technik, Umwelt – Haustiere 2 Stunden 

Gesellschaftliches Leben – Lebensweise 5 Stunden 

Gesellschaftliches Leben – Feste und 

Feiertage 

9 Stunden 

Kulturelles Leben und Medien – Musik 

und Tanz 

5 Stunden 

Kulturelles Leben und Medien – 

Volksdichtung 

6 Stunden 

 

Lernbereich 
Persönliche Lebensgestaltung – 

Soziale Kontakte; Die Familie 

Stundenzahl 

3 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Familie, sowie der familiären Beziehungen; die 

Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen im Alltag 

erkennen lassen. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Die Person des Schülers in der Familie, Benennung der 

Familienmitglieder, Kenntnis der grundlegenden familiären 

und Verwandtschaftsverhältnissen. Zwischenmenschliche 

Beziehungen in verschiedenen Situationen. 

Anfertigen eines Familienstammbaumes, Gegenstände und 

Tätigkeiten im Alltagsleben der Vorfahren, diese sammeln. 

Mundart- bzw. Hochdeutsch- Ausdrücke im Themenbereich. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 



 

Beschreibung von Personen und Gegenständen anhand von 

alten Fotos, Beantworten von Fragen bezüglich des Themas. 

Unterschiede zwischen dem „Früheren und dem Heutigen“. 

Gespräche in der Familie, Verwandtschaft mit 

Ungarndeutschen über ihr Leben. Spielerische Darstellung 

der Familienmitglieder.  

Visuelle Kultur: 

zeichnerische Darstellung 

von Gegenständen, 

Tätigkeiten. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: Basteln, Modelle 

herstellen. 

 

Heimat- und Sachkunde: 

Kenntnisse über die 

Tätigkeiten im Alltag. 

 

Gesang-Musik: kurze 

Lieder, Sprüche über die 

Familie. 

Schlüsselbegriffe Familie, Mutter, Vater, Großeltern, Geschwister, früher, heute. 

 

 

Lernbereich 
Wirtschaft, Technik, Umwelt – Das 

Zuhause und die nähere Umgebung 

Stundenzahl 

3 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Das Zuhause und das Umfeld, Kennen lernen der Pflanzen und Tiere 

im eigenen Umfeld. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Das Zuhause und die nähere Umgebung beschreiben, 

Pflanzen und Tiere im Umfeld benennen. 

Einige oft gebrauchte Ausdrucksformen der Mundart im 

Zusammenhang mit diesem Thema anwenden, sie mit dem 

Hochdeutschen vergleichen. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 



 

Gesteuertes Sammeln von Gegenständen und geistigen 

Werten. Anfertigen und Präsentation von Zeichnungen und 

Modellen. Handlungsorientiertes und auf Erfahrung 

basierendes Lernen. 

Mündlicher Bericht über eigene Erfahrungen 

 

Besuch eines Bauernhofes oder einer Freilichtmuseums. 

Visuelle Kultur: visuelle 

Darstellung des Themas. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: Grundriss des 

Dorfes, Anfertigen eines 

Gebäudemodells. 

 

Heimat- und Sachkunde: 

Lebensraum der Pflanzen 

und Tiere. 

 

Gesang-Musik: 

Kinderlieder, Sprüche über 

Tiere, Pflanzen, 

Jahreszeiten. 

Schlüsselbegriffe Haus, Stube, Küche, Hof, Huhn, Pferd, Ente, Schwein, Gemüsegarten, 

Zwiebel, Kartoffel. 

 

 

Lernbereich 
Wirtschaft, Technik, Umwelt – 

Verkehr 

Stundenzahl 

3 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Verkehrsmittel von Früher und Heute. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Benennung alter Verkehrsmittel, Vergleich ihrer Funktion 

mit der heutigen. Kenntnis einiger oft gebrauchter 

Ausdrucksformen der Mundart im Zusammenhang mit 

diesem Thema.  

Heimat- und Sachkunde: 

Verkehr, Orientierung. 

Verhalten als Fußgänger. 

Spazieren in der Umgebung. 



 

Gesteuertes Sammeln von Gegenständen und geistigen 

Werten.  

Präsentation von Zeichnungen und Modellen. 

Handlungsorientiertes und auf Erfahrung basierendes Lernen 

Mündlicher Bericht über eigene Erfahrungen.  

Gesang-Musik: Kinderspiele 

über die Verkehrsmittel. 

 

Schlüsselbegriffe Zu Fuß, Fußgänger, Wagen, Pferd, Fahrrad, öffentlicher Verkehr. 

 

 

Lernbereich 
Wirtschaft, Technik, Umwelt – 

Haustiere 

Stundenzahl 

2 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Nutztiere um das Haus, Bewusstmachung ihrer 

Rolle in der Versorgung der Familie. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Benennen der Tiere auf dem Bauernhof, ihre Pflege, 

Nutzmöglichkeiten. 

Kenntnis einiger oft gebrauchter Ausdrucksformen der 

Mundart im Zusammenhang mit diesem Thema.  

Gesteuertes Sammeln von Gegenständen und geistigen 

Werten. 

Anfertigung und Präsentation von Zeichnungen und 

Modellen (z.B. aus Maiskolben). 

Handlungsorientiertes und auf Erfahrung basierendes Lernen. 

Mündlicher Bericht über eigene Erfahrungen. 

Heimat- und Sachkunde: 

Haustiere. 

 

Schlüsselbegriffe Füttern, Tränken, Huhn, Pferd, Gans, Schwein, Hase, Eimer, Heu. 

 

 

Lernbereich 
Gesellschaftliches Leben – 

Lebensweise 

Stundenzahl 

5 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

Kennen lernen des Lebens und Alltags des Dorfes. Kooperation, 

Erwecken und Stärken der Verantwortung dem Umfeld gegenüber. 



 

der thematischen 

Einheit 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Das Leben in der Ortschaft früher. Kennenlernen von 

Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen während des 

Besuchs im Heimatmuseum. Beobachten und Zeichnen von 

Möbelverzierungen. 

Gesteuertes Sammeln von Gegenständen und geistigen 

Werten. 

Anfertigung und Präsentation von Zeichnungen und 

Modellen. 

Handlungsorientiertes und auf Erfahrung basierendes 

Lernen. 

Mündlicher Bericht über eigene Erfahrungen. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: Zeichnen 

von 

Einrichtungsgegenständen, 

Motiven. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis. Grundriss des 

Heimatmuseums, Anfertigen 

von Modellen. 

Schlüsselbegriffe Haus, Heimatmuseum, Hof, Keller, Stall, Tisch, Stuhl, Kasten 

(Schrank), Truhe. 

 

 

Lernbereich 
Gesellschaftliches Leben – Feste und 

Feiertage 

Stundenzahl 

9 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Ereignisse um den Weihnachts- und Osterfestkreis. 

Erntedankfest, Nikolaustag, Barbaratag, Fasching, Pfingsten 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Kennen lernen der Geschehnisse um den Weihnachtsfestkreis 

herum: Krippenspiel, Traditionen der Bescherung. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 



 

Kennenlernen der Geschehnisse um den Osterfestkreis 

herum: Eierfärben, den Osterhasen rufen. 

Handlungsorientiertes und auf Erfahrung basierendes Lernen. 

Kleinere Projekte durchführen, ein Krippenspiel vortragen. 

 

Wir backen zu den Festen. 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: visuelle 

Darstellung des Themas. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: authentischer 

Christbaumschmuck, 

Eierfärben. 

 

Gesang-Musik: Kinderlieder 

zu den Feiertagen. 

Schlüsselbegriffe Weihnachten, Krippe, Pate, Ostern, Zwiebelschale, Eierrollen. 

Parmkätzchen, Osterlämmchen, kirchliches Fest, Messe/Gottendienst 

 

 

Lernbereich 
Kulturelles Leben und Medien – 

Musik und Tanz 

Stundenzahl 

5 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Entwicklung der Musik- und Bewegungskultur. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Erlernen von Reimen, Kinderliedern, Tanzmotiven, Spielen 

von Kreis- und Geschicklichkeitsspielen. 

Erlernen von altersgerechten und der Situation 

entsprechenden Kinderspielen. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 



 

Gesang- Musik: Einstudieren 

von Liedern. 

 

Bekannte Kreisspiele 

Quelle: Cornelia Nitsch: 

Das große Buch der 

Kinderreime und Volkskunde 

1-4 

Schlüsselbegriffe Kreis, Reihe, Handfassung, Abzählreim, Paar. 

 

 

Lernbereich 
Kulturelles Leben und Medien – 

Volksdichtung 

Stundenzahl 

6 Stunden 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Werke der Volksdichtung. Entwicklung des 

Textverstehens. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Lyrische, epische und dramatische Texte aufführen, 

Rollenspiele gestalten. 

Erlernen von Sprüchen, Reimen, Sprichwörtern. 

Gedichte, Märchen lesen. 

Lesen mit Werken ungarndeutscher Autoren, Dramatisieren 

der gelernten Bräuche. 

Deutschsprachiges Theaterstück vortragen bzw. ansehen. 

 

 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Ungarische Sprache und 

Literatur: dichterische 

Mittel. 

 

Gesang-Musik: Einstudieren 

von kurzen Volksliedern. 

 

Schlüsselbegriffe Spruch, Reim, Sprüchlein, Sprichwort, Märchen, Gestalt, Theater. 



 

 

 

Erwartungshorizont am Ende der 

zweijährigen Stufe 
 

 

Die Schüler haben grundlegende Kenntnisse 

in den behandelten Themen, können in jeder 

Gattung ein Werk auswendig bzw. 

nacherzählen, wissen über die eigene Familie 

und verwandtschaftliche Beziehungen 

Bescheid, sprechen über noch lebende 

Bräuche auf Grund eigener Erlebnisse,  

führen einfache Lieder, Kreisspiele, Tänze 

vor. 

 

  



 

Jahrgang 3–4 

 

Der dritte und vierte Jahrgang steht im engen Zusammenhang mit den ersten zwei Jahrgängen; 

nur dass hier jene Lern- und Lehrprozesse, die mit schulischer Leistung zusammenhängen, 

verstärkt erscheinen.  

Besonderer Wert wird auf die persönliche Motivation gelegt, dazu dienen die offenen 

Unterrichtsformen. Das auf Erfahrung basierende Lernen steht im Mittelpunkt. 

 

3. Jahrgang 

 

36 Stunden pro Jahr / 1 Stunde pro Woche 

 

Lernmaterialien: Bilder, Projektor, Jugendzeitschriften 

Persönliche Lebensgestaltung – Soziale 

Kontakte 

2 Stunden 

Persönliche Lebensgestaltung – 

Bekleidung 

5 Stunden 

Wirtschaft, Technik, Umwelt – 

Orientierung im eigenen Umfeld 

2 Stunden 

Gesellschaftliches Leben – Lebensweise 2 Stunden 

Gesellschaftliches Leben – Feste und 

Feiertage 

9 Stunden 

Gesellschaftliches Leben – Essen und 

Trinken 

5 Stunden 

Kulturelles Leben und Medien – 

Volksdichtung, Literatur 

6 Stunden 

Kulturelles Leben und Medien – Gruppen- 

und altersspezifische Medien 

5 Stunden 

 

Lernbereich 
Persönliche Lebensgestaltung – 

Soziale Kontakte 

Stundenzahl 

2 Stunden 

Vorkenntnisse Alltagspflichten und Aufgabenteilung in der Familie. 



 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen des Zusammenlebens der Generationen, 

Bewusstmachung der Rolle der Familie. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Die Schüler erhalten Informationen über das Zusammenleben 

der Generationen, über Pflichten der Kinder früher und heute 

Vergleich des Familienlebens früher – heute. 

Sie erkennen das System des Zusammenlebens früher und 

heute. 

Sammeln von Familienfotos, anhand derer Beschreibung von 

Personen und Gegenständen. 

Mundart- bzw. Hochdeutsch- Ausdrücke 

nebeneinanderstellen. 

Tabelle erstellen: früher und heute. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: visuelle 

Darstellung von 

Gegenständen und 

Tätigkeiten. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: Basteln, Anfertigung 

von Modellen. 

 

Heimat- und Sachkunde: 

Kenntnisse über Tätigkeiten 

des Alltags. 

Schlüsselbegriffe Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Arbeitsteilung, Hilfe, 

Aufgabe, Gesicht, Haare, Kleider. 

 

 

Lernbereich 
Persönliche Lebensgestaltung – 

Bekleidung 

Stundenzahl 

5 Stunden 

Vorkenntnisse Bezeichnungen von Kleidungsstücken. 



 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Das Erkennen der Unterschiede in  der Tracht der Völker und 

Volksgruppen bzw. in der Tracht der Kinder entsprechend der 

Altersklasse.  

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Kennen lernen der Tracht der Klein- und Schulkinder, ihre 

Beschreibung. 

Stickereimuster beobachten, zeichnen. 

Erlernen von Mundart- bzw. Hochdeutsch- Ausdrücken. 

Sammeln von Kleidungsstücken, Ausstellung im 

Klassenzimmer, Beschriften mit Benennungen.  

 

Besuchen des Heimatsmuseums. Kennen lernen von 

Trachten. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: Sammeln von 

Stoffen und ihre kreative 

Anwendung. 

Schlüsselbegriffe Wickelkissen, Socken, Strümpfe, Patschker, Käppchen, 

Hose, Rock, Blume. 

 

 

Lernbereich 
Wirtschaft, Technik, Umwelt – 

Orientierung im eigenen Umfeld 

Stundenzahl 

2 Stunden 

Vorkenntnisse Bezeichnungen zur lokalen Orientierung in einer Ortschaft. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Struktur eines ungarndeutschen Dorfes. 

Entwicklung der Orientierung im Raum. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Bezeichnung von alten Straßennamen und der bedeutenden 

Einrichtungen im Ort und ihre lokale Zuordnung. 

Mündlicher Bericht über eigene Erfahrungen. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 



 

Kenntnis einiger oft gebrauchter Ausdrucksformen der 

Mundart.  

 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: visuelle 

Darstellung des Themas. 

Fotos anschauen. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: Grundriss des Dorfes 

Gebäudemodell. 

 

Heimat- und Sachkunde: 

Lebensraum der Pflanzen 

und Tiere. 

Schlüsselbegriffe Straße (Gasse), Flur, Kirche, Schule, Friedhof, 

Kalvarienberg. 

 

 

Lernbereich 
Gesellschaftliches Leben – 

Lebensweise 

Stundenzahl 

2 Stunden 

Vorkenntnisse Grundlegende Kenntnisse im Bereich „Gesundheit“, „Kranksein“. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen einiger Heilmethoden und ihrer Anwendung in der 

Praxis. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Sammeln und Ausprobieren von Heilmethoden. Heilmittel 

und ihre Anwendung kennen lernen. 

Die kennengelernten Heilmethoden mit den heutigen 

Verfahren vergleichen. 

Handlungsorientiertes und auf Erfahrung basierendes Lernen. 

 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 



 

Visuelle Kultur: Zeichnen 

von Heilpflanzen. 

 

Schlüsselbegriffe Brennnessel, Kamille, Umschlag, Tee, Kochen, schmieren, 

Schmalz, tröpfeln. 

 

 

Lernbereich 
Gesellschaftliches Leben – Feste und 

Feiertage 

Stundenzahl 

9 Stunden 

Vorkenntnisse 
Kenntnisse anhand der Erfahrungen und des Gelernten über die 

genannten Feste des Kirchenjahres. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen einiger Bräuche des Kirchenjahres und von 

Familienfesten. 

Erntedankfest, Legende von St. Martin,Nikolaustag, Weihnachten, 

Dreikönigsfest, Fasching,Barbaratag, Ostern, Pfingsten Taufe, 

Kommunion 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Kennen lernen von Adventsbräuchen, Gebeten, Liedern.  

Weihnachtsbräuche in der Familie, Speisen, Gebäck 

zubereiten. 

Die Rolle der Erstkommunion im Leben der Kinder früher 

und heute. 

Eigene Erfahrungen mit dem Erzählten vergleichen. 

Einen mündlichen Bericht verfassen. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: visuelle 

Darstellung des Themas. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: Zubereitung von 

Speisen, Basteln von 

authentischem 

Christbaumschmuck. 



 

Schlüsselbegriffe Roratemesse, Feiertage, Schutzheilige, Dörrobst (Hutzel), 

Hostie, Kommunion, Kerze. 

 

  



 

 

Lernbereich 

Gesellschaftliches Leben – Essen 

und Trinken 

 

Stundenzahl 

5 Stunden 

Vorkenntnisse Grundlegende Orientierung in der Küche. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Küche und deren Geräte, der Charakteristika der 

traditionellen Speisen. 

Kennen lernen einige schwäbische Gerichte. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Zubereiten von traditionellen Speisen anhand gesammelter 

alter Kochrezepte. 

Sammeln, Benennen von Küchengeräten, Ausstellen im 

Klassenzimmer. 

Sammeln von Lebensweisheiten auf Wandschützern, diese 

systematisieren, ihren Sinn deuten.  

Handlungsorientiertes und auf Erfahrung basierendes 

Lernen: Sammelarbeit. 

 

Wir backen uns kochen einfaches Essen in unserer 

schwäbischen Küche. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: 

Zeichnungen von 

Wandschützermotiven und  

Wandschützertexten. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: Zutaten von Speisen, 

ihre Zubereitung. 

Schlüsselbegriffe Nudeln, Knödel, Kraut, Bohnen, Kochlöffel, Nudelwalger, 

Schüssel, Topf, Wandschützer. 

 

Lernbereich 
Kulturelles Leben und Medien – 

Volksdichtung, Literatur 

Stundenzahl 

6 Stunden 

Vorkenntnisse Kenntnis der elementaren Formen der Literatur. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 
Entwicklung der Fähigkeit des Vortragens. 



 

der thematischen 

Einheit 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Kennen lernen und Lesen von Sprüchen, Reimen, 

Sprichwörtern. Gedichte, Märchen und Werke 

ungarndeutscher Autoren kennen lernen und vortragen. 

Dramatisieren der Bräuche, Besuch einer deutschsprachigen 

Theateraufführung. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Ungarische Sprache und 

Literatur: dichterische 

Mittel. 

 

Gesang-Musik: Spiele mir 

verschiedener Melodie, 

Volksinstrumente. 

Schlüsselbegriffe Sprichwort, Sage, Autor, Dichter, Schriftsteller. 

 

 

Lernbereich 

Kulturelles Leben und Medien – 

Gruppen- und altersspezifische 

Medien 

Stundenzahl 

5 Stunden 

Vorkenntnisse Verständnis der Texte, Sendungen für Kinder. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der altersgerechten gedruckten- und Printmedien. 

Entwicklung des Medienbewusstseins. Entwicklung des 

Textverstehens. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Kennen lernen der Sendungen der Kinderprogramme des 

ungarndeutschen Fernsehens, Nachbereitung der Inhalte im 

Unterricht. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 



 

Kinderbeilage der Neuen Zeitung regelmäßig verfolgen. 

Wichtige Informationen einem Text entnehmen. 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

Schlüsselbegriffe Zeitung, Sendung, Artikel, Rätsel, Aufnahme. 

 

  



 

4. Jahrgang 

 

36 Stunden pro Jahr / 1 Stunde pro Woche 

 

Lernmaterialien: Bilder, Projektor, Jugendzeitschriften 

Persönliche Lebensgestaltung – Soziale 

Kontakte 

2 Stunden 

Persönliche Lebensgestaltung – 

Bekleidung 

5 Stunden 

Wirtschaft, Technik, Umwelt – 

Orientierung im eigenen Umfeld 

2 Stunden 

Gesellschaftliches Leben – Lebensweise 2 Stunden 

Gesellschaftliches Leben – Feste und 

Feiertage 

9 Stunden 

Gesellschaftliches Leben – Essen und 

Trinken 

5 Stunden 

Kulturelles Leben und Medien – 

Volksdichtung, Literatur 

6 Stunden 

Kulturelles Leben und Medien – Gruppen- 

und altersspezifische Medien 

4 Stunden 

Politik und Gesellschaft – Nationalität 1 Stunden 

 

 

Lernbereich 
Persönliche Lebensgestaltung – 

Soziale Kontakte 

Stundenzahl 

2 Stunden 

Vorkenntnisse Alltagspflichten und Aufgabenteilung in der Familie. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen des Zusammenlebens der Generationen, 

Bewusstmachung der Rolle der Familie. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 



 

Die Schüler erhalten Informationen über das Zusammenleben 

der Generationen, über Pflichten der Kinder früher und heute 

Vergleich des Familienlebens früher – heute. 

Sie erkennen das System des Zusammenlebens früher und 

heute. 

Sammeln von Familienfotos, anhand derer Beschreibung von 

Personen und Gegenständen. 

Mundart- bzw. Hochdeutsch- Ausdrücke 

nebeneinanderstellen. 

Tabelle erstellen: früher und heute. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: visuelle 

Darstellung von 

Gegenständen und 

Tätigkeiten. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: Basteln, Anfertigung 

von Modellen. 

 

Heimat- und Sachkunde: 

Kenntnisse über Tätigkeiten 

des Alltags. 

Schlüsselbegriffe Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Arbeitsteilung, Hilfe, 

Aufgabe, Gesicht, Haare, Kleider. 

 

 

Lernbereich 
Persönliche Lebensgestaltung – 

Bekleidung 

Stundenzahl 

5 Stunden 

Vorkenntnisse Bezeichnungen von Kleidungsstücken. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Das Erkennen der Unterschiede in  der Tracht der Völker und 

Volksgruppen bzw. in der Tracht der Kinder entsprechend der 

Altersklasse.  

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Kennen lernen der Tracht der Klein- und Schulkinder, ihre 

Beschreibung. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 



 

Stickereimuster beobachten, zeichnen. 

Erlernen von Mundart- bzw. Hochdeutsch- Ausdrücken. 

Sammeln von Kleidungsstücken, Ausstellung im 

Klassenzimmer, Beschriften mit Benennungen.  

 

Besuchen eines Heimatsmuseums, Bearbeiten des Temas mit 

Hilfe von Meseumpädagogen 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: 

Stickereimotive. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: Sammeln von 

Stoffen und ihre kreative 

Anwendung. 

Schlüsselbegriffe Wickelkissen, Socken, Strümpfe, Patschker, Käppchen, 

Hose, Rock, Blume. 

 

 

Lernbereich 
Wirtschaft, Technik, Umwelt – 

Orientierung im eigenen Umfeld 

Stundenzahl 

2 Stunden 

Vorkenntnisse Bezeichnungen zur lokalen Orientierung in einer Ortschaft. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Struktur eines ungarndeutschen Dorfes. 

Entwicklung der Orientierung im Raum. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Bezeichnung von alten Straßennamen und der bedeutenden 

Einrichtungen im Ort und ihre lokale Zuordnung. 

Mündlicher Bericht über eigene Erfahrungen. 

Den Grundriss der Ortschaft zeichnen. 

Kenntnis einiger oft gebrauchter Ausdrucksformen der 

Mundart.  

 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: visuelle 

Darstellung des Themas. 

 



 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: Grundriss des Dorfes 

Gebäudemodell. 

 

Heimat- und Sachkunde: 

Lebensraum der Pflanzen 

und Tiere. 

Schlüsselbegriffe Straße (Gasse), Flur, Kirche, Schule, Friedhof, 

Kalvarienberg. 

 

 

Lernbereich 
Gesellschaftliches Leben – 

Lebensweise 

Stundenzahl 

2 Stunden 

Vorkenntnisse Grundlegende Kenntnisse im Bereich „Gesundheit“, „Kranksein“. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen einiger Heilmethoden und ihrer Anwendung in der 

Praxis. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Sammeln und Ausprobieren von Heilmethoden. Heilmittel 

und ihre Anwendung kennen lernen. 

Die kennengelernten Heilmethoden mit den heutigen 

Verfahren vergleichen. 

Handlungsorientiertes und auf Erfahrung basierendes Lernen. 

 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: Zeichnen 

von Heilpflanzen. 

 

Schlüsselbegriffe Brennnessel, Kamille, Umschlag, Tee, Kochen, schmieren, 

Schmalz, tröpfeln. 

 

  



 

 

Lernbereich 
Gesellschaftliches Leben – Feste und 

Feiertage 

Stundenzahl 

9 Stunden 

Vorkenntnisse 

Kenntnisse anhand der Erfahrungen und des Gelernten über die 

genannten Feste des Kirchenjahres. 

 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen einiger Bräuche des Kirchenjahres und von 

Familienfesten. 

Erntedankfest, Legende von St. Martin, Nikolaustag, Weihnachten, 

Dreikönigsfest, Fasching, Barbaratag, Ostern, Pfingsten Taufe, 

Kommunion 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Kennen lernen von Adventsbräuchen, Gebeten, Liedern.  

Weihnachtsbräuche in der Familie, Speisen, Gebäck 

zubereiten. 

Die Rolle der Erstkommunion im Leben der Kinder früher 

und heute. 

Eigene Erfahrungen mit dem Erzählten vergleichen. 

Einen mündlichen Bericht verfassen. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: visuelle 

Darstellung des Themas. 

 

Technik, Lebensführung und 

Praxis: Zubereitung von 

Speisen, Basteln von 

authentischem 

Christbaumschmuck. 

Schlüsselbegriffe Roratemesse, Feiertage, Schutzheilige, Dörrobst (Hutzel), 

Hostie, Kommunion, Kerze. 

 

 

Lernbereich 
Gesellschaftliches Leben – Essen 

und Trinken 

Stundenzahl 

5 Stunden 



 

 

Vorkenntnisse Grundlegende Orientierung in der Küche. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der Küche und deren Geräte, der Charakteristika der 

traditionellen Speisen. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Zubereiten von traditionellen Speisen anhand gesammelter 

alter Kochrezepte. 

Sammeln, Benennen von Küchengeräten, Ausstellen im 

Klassenzimmer. 

Sammeln von Lebensweisheiten auf Wandschützern, diese 

systematisieren, ihren Sinn deuten.  

Handlungsorientiertes und auf Erfahrung basierendes 

Lernen: Sammelarbeit. 

 

Gerichte vorbereiten in unserer schwäbischen Küche. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Visuelle Kultur: 

Zeichnungen von 

Wandschützermotiven und  

Wandschützertexten. 

 

. 

Schlüsselbegriffe Nudeln, Knödel, Kraut, Bohnen, Kochlöffel, Nudelwalger, 

Schüssel, Topf, Wandschützer. 

 

 

 

 

Lernbereich 
Kulturelles Leben und Medien – 

Volksdichtung, Literatur 

Stundenzahl 

6 Stunden 

Vorkenntnisse Kenntnis der elementaren Formen der Literatur. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Entwicklung der Fähigkeit des Vortragens. 



 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Kennen lernen und Lesen von Sprüchen, Reimen, 

Sprichwörtern. Gedichte, Märchen und Werke 

ungarndeutscher Autoren kennen lernen und vortragen. 

Dramatisieren der Bräuche, Besuch einer deutschsprachigen 

Theateraufführung. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 

 

Ungarische Sprache und 

Literatur: dichterische 

Mittel. 

 

Gesang-Musik: Spiele mir 

verschiedener Melodie, 

Volksinstrumente. 

Schlüsselbegriffe Sprichwort, Sage, Autor, Dichter, Schriftsteller. 

 

 

Lernbereich 

Kulturelles Leben und Medien – 

Gruppen- und altersspezifische 

Medien 

Stundenzahl 

4 Stunden 

Vorkenntnisse Verständnis der Texte, Sendungen für Kinder. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Kennen lernen der altersgerechten gedruckten- und Printmedien. 

Entwicklung des Medienbewusstseins. Entwicklung des 

Textverstehens. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Kennen lernen der Sendungen der Kinderprogramme des 

ungarndeutschen Fernsehens, Nachbereitung der Inhalte im 

Unterricht. 

Kinderbeilage der Neuen Zeitung regelmäßig verfolgen. 

Wichtige Informationen einem Text entnehmen. 

Deutsche Sprache und 

Literatur: sprachliche 

Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem 

Thema. 



 

Schlüsselbegriffe Zeitung, Sendung, Artikel, Rätsel, Aufnahme. 

 

 

Lernbereich 
Politik und Gesellschaft – 

Nationalität 

Stundenzahl 

1 Stunden 

Vorkenntnisse Verständnis des Begriffs „Anderssein“. 

Erziehungs- und 

Entwicklungsziele 

der thematischen 

Einheit 

Wahrnehmen der Existenz der deutschen Volksgruppe im Leben einer 

Ortschaft. Entwicklung der Kommunikation. 

Anforderungen/Lerninhalte 
Fächerübergreifende 

Aspekte 

Spielerisches Entdecken der Geschichte der Ortschaft. 

Kennenlernen des Ortes bezüglich seiner  

Nationalitäten. 

Das leben von Ungarndeutschen heute und früher. Wie kann 

man die Bräuche am Leben halten? 

Heimat- und Sachkunde: 

Zusammensetzung der 

Bevölkerung einer Ortschaft. 

Schlüsselbegriffe Siedlung, Geschichte, Nationalität, Volksgruppe, 

Einwohner. 

 

 

Erwartungshorizont am Ende der 

zweijährigen Stufe 

 

Die Schüler haben grundlegende Kenntnisse 

in den behandelten Themen, können in jeder 

Gattung ein Werk auswendig bzw. 

nacherzählen, formulieren Unterschiede 

zwischen dem „Früheren“ und dem 

„Heutigen“ in den behandelten Themen, 

verstehen einige oft gebrauchte 

Ausdrucksformen des Wohnortes, berichten 

über eigene Erfahrungen, einige Tanzmotive 

vorführen, entnehmen einem Text wichtige 

Informationen. 

 


