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1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak,
kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások,
az előírt tananyag és követelményei
Az egyes műveltségi területek és tantárgyak kapcsolata:

Műveltségi
területek
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Ember és
társadalom

évfolyam
tantárgy

1.
köt.
20

óraszám
magyar nyelv és
irodalom
angol, német
nyelv
matematika
0
0
természetismeret

2.
vál.
2

8

köt.
20

3.
vál.
2

8
1

köt.
20

5

vál.
2

8
1

5

magyarba, matekba,
techn.-ba integrálva

4.

4

magyarba, matekba,
techn.-ba integrálva

köt.
22,5

vál.
2

7,5
1

2

1

4

magyarba, matekba,
techn.-ba integrálva

magyarba,
matekba, techn.-ba
integrálva

1

1

1

1,5

1
1

1
1

1
1

1,5
1

0,5

Ember a
természetben

Földünkkörnyezetünk

0
ének-zene
vizuális kultúra

Művészetek

Informatika
Életvitel és
gyakorlati ismeretek
Testnevelés
Tantárgyak összesen

dráma és tánc

informatika
háztartástechnik
a és életvitel
testnevelés

magyarba, énekbe magyarba, énekbe
integrálva
integrálva
(+színházlátogatás) (+színházlátogatás)

1

1

1

1

3
20

3
2

20

magyarba, énekbe
integrálva
(+színházlátogatás)

1

1

1

1

3
2

magyarba,
énekbe integrálva
(+színházlátogatá
s)

20

3
2

22,5

0,5

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk.
Az integrált képzés a speciális egyéni szükséglethez is igazított sajátos módszerekkel,
ismeretanyag-elrendezéssel, értékelési rendszerrel történik. Pedagógiai programunk és helyi
tantervünk elkészítésekor, valamint a napi munkánk során figyelembe vesszük a sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiben foglaltakat.
Az iskola munkarendje nem tér el az általános hazai gyakorlattól, hanem kibővül a
szakirányú ellátással.
A sérülésből adódó hátrányok kompenzálása érdekében a fogyatékos tanulók - egyéni
igénytől függően - rehabilitációs célú fejlesztő terápián vesznek részt, szakemberek
közreműködésével. Az integrált képzésben résztvevők az általános iskola tanítási rendjéhez
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alkalmazkodnak, egyéni gyógypedagógiai fejlesztésük órarendjükhöz és napirendjükhöz
igazodik.
A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei:
o A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői
bizottság szakvéleménye.
o A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés gyógypedagógiai
kompetencia. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának
típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár, terapeuta
közreműködése szükséges. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók ellátását fejlesztőpedagógus is
végezheti.
o A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és
szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának,
képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai:
o A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból, az autizmusból fakadó
hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása.
o A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében.
o A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.
o A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
o Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
Az SNI-s tanulók habilitációs, rehabilitációs ellátása:
o Ezek a gyerekek különleges gondozást igényelnek és iskolánkban ezt meg is kell kapniuk.
o Olyan tanítási-tanulási folyamatot kívánunk biztosítani számukra, amely problémájuk
megoldásában nyújt segítséget úgy, hogy a gyermek egyéni sikereket érjen el.
o A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére követelményeket kell meghatározni,
egyéni fejlesztési tervet kell készíteni.
o A törvényben előírt szakember meghatározott időkeretben foglalkozik ezekkel a
gyermekekkel iskolánkban.
o Az SNI-s gyermekek a szokásos differenciálástól nagyobb mértékű differenciálást,
speciálisabb eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs,
rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé.
o A közoktatási törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az általánosan
kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan
többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos
nevelési igényű tanulók számára.
A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez
szükséges. A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozások megszervezésének heti időkerete az évfolyamra meghatározott heti tanítási óra
o tizenöt százalék a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott tanuló,
o negyven százaléka a nagyothalló, a beszédfogyatékos tanuló,
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o ötven százaléka a siket és az autista tanuló esetén.
A heti órakeretet nyolcfős csoportokra kell meghatározni. A heti időkeret az egyes évfolyamok,
osztályok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható.
Beszédfogyatékos tanulók pedagógiai rehabilitáció tevékenységformái:
- Logopédiai egyéni és csoportos terápia.
- Szenzoros integrációs tréningek és terápiák.
- Kommunikációs tréningek.
- Bábterápia.
- Drámaterápiás foglalkozások.
Az egészségügyi rehabilitáció formái
- Foniátriai vizsgálat és ellátás.
- Gyermek-neurológiai vizsgálat és ellátás.
- Pszichológiai vizsgálat, pszichoterápia.
- Gyógyúszás.
- Gyógytorna.
- Relaxációs tréningek.
Megkésett/akadályozott beszédfejlődés
A terápia célja:
A nyelvi közlés többszintű összetevőjének (szókincs, helyes ejtés, nyelvtani rendszer, szóbeli és
írásbeli szövegalkotás) sokoldalú, intenzív differenciált fejlesztése, amely specifikusan
egyéniesített jellegű.
A logopédiai terápia feladata:
- a beszédre irányuló figyelem fejlesztése,
- a mozgások speciális fejlesztése,
- az aktív és a passzív szókincs bővítése,
- a beszédészlelés és -megértés fejlesztése,
- a prognosztizálható olvasás-/írászavar megelőzése.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő tanulók pedagógiai és egészségügyi célú
habilitációja, rehabilitációja:
Céljai és feladatai a kötelező oktatás, fejlesztés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak,
és elsősorban egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatóak meg.
Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív és
viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása szükséges.
Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos
viselkedésproblémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú
kezelését soroljuk ide, a következő területeken:
- elemi szociális-kommunikációs készségek,
- viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések stb.),
- figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb.,
- érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotonia korrigálása,
- elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók,
- önkiszolgálás, önellátás,
- saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való rutinszerű használata,
- lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása,
- szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása,
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- iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való viselkedés
szabályainak elsajátítása.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció:
Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, tüneteinek
kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folyamatosságát,
kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja magába.
Ebből a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti vizsgálat,
szükség esetén az érzékszervi gyógyítás.
A gyógypedagógiai tanár/terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális
képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével
szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt.
A nagyothalló tanulók pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációja:
A pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs foglalkozások a gyermek állapotához
igazodóan egyéni vagy kiscsoportos formában szervezendők.
- Nagyothalló tanulók esetében az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a folyamatos
otológiai és audiológiai ellátásra irányul, melyet számukra iskolai keretekben szükséges
biztosítani. A nagyothalló tanuló fokozottabban támaszkodik a látására, ezért annak védelme a
fülészeti ellátással azonos fontosságú.
- Nagyothalló tanulóknál - különösen a hangos beszéd kialakulása után bekövetkezett
halláscsökkenés esetén - kiemelten fontos a mentálhigiénés gondozás, a pszichológiai ellátás.
- A nyelvi kommunikáció döntő befolyással bír nem csak a fogalmi gondolkodás fejlődésére,
hanem a lelki élet egészére is. Ezért alapvető pedagógiai fejlesztési cél a lehetőség szerinti
legkorábbi időponttól kezdett szakszerű szurdologopédiai ellátás.
- A beszéd-, nyelvtanulási (diszfáziás) és egyéb tanulási zavar tüneteit mutató tanulók
korrekciója az iskoláztatás végéig szükséges. A számukra alkalmazott követelmények egyéni
képességeik függvényében módosulnak.
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1.1. Magyar nyelv és irodalom helyi tanterve
Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük a NYIK
tanítási tapasztalatait felhasználva.

Célok és feladatok
A magyar nyelv és irodalom alsó tagozatos tanításának célja, hogy az életkori sajátosságok
figyelembevételével elindítsa a kisgyermeket a tudatos nyelvhasználat képességének kialakulása
felé. Ezáltal a gyermek megtanul igazodni a kommunikációs helyzethez, beszédében pontosabbá
válik gondolatainak, érzéseinek, véleményének kifejezése, kialakulnak benne az udvarias nyelvi
viselkedés szokásai, eredményesebb lesz együttműködése társaival és a felnőttekkel. Kiemelkedő
feladat az olvasás révén való tájékozódás megismertetése és az írásbeli nyelvhasználat alapjainak
lerakása.
Az 1-4. évfolyam alapfeladata az olvasás és a kézírás megtanítása, a helyesírás
megalapozása, a szövegértés és a szövegalkotás elemi gondolkodási és nyelvi műveleteinek
megismerése és gyakorlása. E célból adunk alapismereteket a nyelv rendszeréről a szóbeli és
írásbeli nyelvhasználat egyszerűbb szabályairól, és gyakoroltatjuk ezeknek alkalmazását.
Az alsó tagozatra jellemző a nyelvi képességek és az irodalom olvasás integrált fejlesztése. A
mesék, történetek olvasása, dramatizálása szövegrészletek, rövid versek emlékezetből való
megtanulása alkalmat ad a tanuló szókincsének bővítésére, kifejezőképességének komplex
fejlesztésére. Az olvasottakról való beszélgetés elősegíti a szövegek jobb megértését, ez pedig
fejlesztően hat az élőbeszéd, a felolvasás és a szövegfogalmazás minőségére. Az életkori
befogadóképességnek megfelelő ismeretterjesztő szövegek megalapozzák az önálló
ismeretszerzést a könyvtárhasználat alapismereteivel együtt.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy olvasmányanyaga ismereteket közvetít a társadalomról
és a természetről, a hazáról, a családról és más alapvető emberi kapcsolatokról. Népünk
múltjának történetei és példa értékű személyiségeinek ismerete erősíti a nemzeti
azonosságtudatukat. Az olvasmányok szolgálják személyiségük fejlesztését, a másik ember
tiszteletére, szociális érzékenységre, a környezetért érzett felelősségre nevelést. A drámajátékok
elősegítik kapcsolatteremtő képességüket, fejlesztik mozgáskultúrájukat, a beszéd és a testbeszéd
összehangolását.
A hallássérült tanulók fejlesztése
Az iskolai fejlesztés szakaszai megegyeznek a NAT pedagógiai szakaszolásával.
A nagyothalló gyermek iskolakészültsége általában indokolja, hogy a bevezető szakasz hosszabb
idősávban szerveződjön.
Az iskoláztatás bevezető és kezdő szakaszában - a nyelvi kommunikációs készségek
kialakítása, fejlesztése dominál. Ez a szakasz a szókincs fejlesztését, a köznapi nyelv elemeinek
elsajátítását, a beszédérthetőség fejlesztését, a nyelvi különbségek kezelését, valamint a nyelviszociális érintkezési formák kialakítását tartalmazza. A tanulók elsajátítják és megközelítően
olyan szinten birtokolják az alapvető kultúrtechnikákat, hogy eszközként használhatják a további
tudás megszerzésében.
Legkésőbb az alapozó szakasz végére a nagyothalló tanulók nyelvi kommunikációs
fejlettsége lényegében elérheti az azonos korú halló tanulók fejlettségének alsó szintjét.
Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata a beszédhallás folyamatos fejlesztése.
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Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során
komplex nyelvi fejlesztés is történik, speciális feladatokkal, módszerekkel a nyelvi
kommunikáció mind teljesebb értékű elsajátításáért.
Minden évfolyamon szükséges az egyéni anyanyelvi nevelés biztosítása, melynek célja a
nagyothalló gyermekek szükségleteihez igazított nyelvi korrekció, különös tekintettel a
beszédérthetőség javítására, a nyelvi megnyilvánulások szintjének minél jobb közelítésére a halló
gyermekek kommunikációjához.
A hallássérült tanulók fejlesztésére egyéni fejlesztési tervet kell készíteni.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztése
A Magyar nyelv és irodalom műveltségi területhez kapcsolódó tananyagtartalmat, a
fejlesztésre fordított időt a sérülés jellege, mélysége, prognózisa befolyásolhatja. A
beszédfogyatékosság típusától függően az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások
válhatnak szükségessé. Néhány szempont azonban általánosítható:
o olvasás-, írástanítási módszerként beszédfogyatékos tanulók esetében a hangoztatóelemző, illetve a diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer ajánlott;
o a súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési
szakaszok tervezendők;
o az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, az oktatás
teljes időtartama alatt központi szerepet játszik.
A terápia során az elmaradott, illetőleg zavart beszédmegértés korrekciója, azaz az életkornak
megfelelő folyamatműködés kialakítása, következményes problémák csökkentése, megszűntetése
a cél.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók fejlesztése
Az autisztikus tanulók csoportja rendkívül változatos, de a központi sérülés azonos jellege
miatt meghatározhatók közös szükségletek és egységes módszertani javaslatok.
A NAT kiemelt fejlesztési feladatai, műveltségi területei esetükben is alkalmazhatóak a
sérülés típusának megfelelő adaptációval. A NAT szakaszaihoz rendelt fejlesztési feladatok
elérésére szükség esetén hosszabb időtartamot kell biztosítani. A kerettantervek adaptálása
szempontjából az autizmus súlyosságát, az intelligenciát és a nyelvi képességeket kell
figyelembe venni. A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és redukálni
kell az autisztikus tanulók speciális szükségletei szerint.
Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen belül a fejlesztés fő célterülete a
kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az információcsere eszköze. Az
alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési zavara, hanem a kommunikációs szándék,
illetve a kommunikációs funkció megértésének sérülése. Minden autisztikus gyermeknél függetlenül verbális képességeik színvonalától - elsődleges cél az egyén képességszintjének
megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. A cél eléréséhez szükséges lehet alternatív
kommunikációs eszközrendszerek alkalmazására.
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A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók fejlesztése
Diszlexiás, diszgráfiás tanulók:
Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az
intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze
kifejező készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.
A fejlesztés feladatai:
o a testséma biztonságának kialakítása,
o a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,
o a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,
o az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű,
hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a
vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel,
o az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai
pályafutása alatt,
o szükséges a beszédészlelés és beszédértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív
fejlesztése,
o diszgráfia esetén az írómozgások helyes kialakítása.
Diszkalkuliás tanulók estében a fejlesztés feladatai:
o az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése,
o a testséma kialakítása,
o a téri relációk biztonsága,
o a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,
o a szerialitás erősítése,
A magatartás és viselkedészavaros tanulók esetében kiemelt szerepet kap:
o az önismeret, a reális önértékelés kialakítása,
o a kommunikáció fejlesztése,
o a beszédészlelés és beszédmegértés,
o a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése,
o az olvasásértés fejlesztése.
Az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a sajátos nevelési
igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző mélységben és
terjedelemben, a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük hozzáférhetővé a
számukra. Az egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat szerkezetét, tempóját,
eszközeit. Figyelembe kell venni a gyermekek terhelhetőségét, fáradékonyságát.
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Fejlesztési követelmények
A megfelelő olvasási és íráskészség
A pontos és folyamatos olvasási készség elsajátíttatásán túl az 1-4. évfolyam feladata az
értelmező, a kritikai és kreatív olvasási képesség megalapozása is, valamint a kifejező felolvasás
és szövegmondás gyakoroltatása.
A kézírás megtaníttatásával alapozzuk meg a tanulók írásbeli nyelvhasználatát. A
betűformák, -kapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan
írástempóra kell szert tenniük a tanulóknak, amely alkalmas az írás eszközi használatára. Az
íráskép tetszetős külalakjának érdekében kívánjuk meg a gazdaságos és esztétikus
szövegelrendezést, szabályoshoz közel álló betűtípus használatát, amely nem zárja ki az egyéni
vonásokat.
El kell érniük a tanulóknak a betűtévesztés, -csere, -kihagyás nélküli írást, a tanult helyesírási
szabályok megtartását. Ez segíti a képi közlés szerepének vizsgálata, szövegtagoltság, tipográfiai
eszközök, ábrák, jelek figyelembevétele a szöveg jelentésének megértésében.
Az irodalom és az olvasó kapcsolatának alakítása, a szövegértés fejlesztése
Erősítenünk kell a gyermekek fogékonyságát az irodalmi művek érzelmi, erkölcsi, esztétikai
értékei iránt. A népköltészetből és az igényes műköltészetből válogatjuk össze a gyermekek
olvasnivalóit. Megismerkedhetnek a klasszikus, a kortárs hazai és a határon túli magyar
irodalommal. Az olvasott szövegek jelentésének kibontásán kívül fölfedezhetünk néhány
alapvető irodalmi témát és motívumot a különféle műfajokban, közülük bemutatunk néhányat
más művészeti ágban is. Foglalkozunk a lakóhely irodalmi, történelmi és művészeti
vonatkozásaival, és megismertetjük az olvasott művekhez kapcsolódó nevezetes emlékhelyeket.
Mindezt tudatosíthatja, és érzelmileg átélhetővé teheti a magyar nyelv és a magyar kultúra közti
elválaszthatatlan kapcsolatot.
Kiemelkedő jelentőségű a szövegértés gondozása, amely megalapozza a tanulás egész
későbbi folyamatát, fejleszti az intellektuális képességeket, szélesíti a tanulók látókörét. A
szövegértés feltétele a folyamatos hangos és néma olvasás, a szöveghű, a jelentést értelmező
felolvasás – előzetes felkészülés után. A szövegek vizsgálata közben gazdagodik szókincsük,
megismerkednek a szavak köznyelvitől eltérő jelentésével, tapasztalatokat szereznek a rokon és
ellentétes értelmű kifejezések és a szólások használatához. Az olvasmányok megértését segítik a
különféle szövegelemző eljárások. A feldolgozás során a tanulók szembesülnek élethelyzetekkel,
magatartásformákkal. Gyakorlatot szereznek a szereplők cselekedeteinek megítélésében, ezáltal
fogékonyságra, együttérzésre tehetnek szert mindennapi erkölcsi választásaikban.
Szövegalkotási képesség formálása; a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítása
A szóbeli és az írásbeli szövegalkotó képesség fejlesztése különböző témájú és szövegtípusú
olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek
fogalmazásaihoz, reprodukálásuk jelenti a szövegalkotás első lépéseit. Ezek nyitnak utat a
későbbi kreatív alkotásokhoz: a képzelet, az érzelmek önálló kifejezéséhez. Egyúttal forrásai az
árnyalt, gazdag szókincs kialakításának, hozzájárulnak az önkifejezés igényének és képességének
fejlődéséhez.
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Nyelvtani és helyesírási ismeretek, ennek révén a tudatos nyelvszemlélet fokozatos alakítása
A tudatos nyelvszemlélet alakításához elengedhetetlenek a magyar nyelv rendszerére
vonatkozó alapvető ismeretek, feltárásukat már az alsó tagozaton megkezdjük. A nyelvtani
ismeretekhez kapcsoljuk a helyesírási alapismeretek nyújtását és folyamatos gyakoroltatásukat.
A pontos és árnyalt nyelvhasználat gazdagításához hozzájárul a szókincs mennyiségi és minőségi
bővítése: a rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavak megismertetése, a közmondások, a
szólások átvitt jelentésének magyarázata, és mindennek alkalmazása saját szóbeli és írásbeli
megnyilatkozásaikban.
A tanulási képesség fejlesztése, ismeretfeldolgozási technikák tanítása
Már az alsó tagozaton megismertetjük a tanulókat az ismeretszerzés írásbeli forrásaival,
lehetőségeivel, a könyv- és könyvtárhasználattal. Fontos mozzanata ennek a szótárak, a
gyermeklexikonok, enciklopédiák tanulmányozása. A gyűjtött adatok célszerű elrendezése;
vázlatok készítése tanítói segítséggel. Elemi gyakorlottságot kell szerezniük a tanulóknak az
információk felhasználásában, a tanult ismeretek tömörítésében, összefoglalásában.
Könyvtárhasználat: a könyvek tartalmának megállapítása ismertetése (tartalomjegyzék,
bevezető, fülszöveg alapján, illetve átlapozással). Önálló ismeretszerzés könyvtári munkával
(könyvek keresése egyénileg vagy társakkal). Források azonosítása (szerző, cím, kiadás helye,
éve) rövid följegyzés készítése a felhasznált könyvekről.
Az SNI-s tanulókkal szemben nem csökkentett a követelmény, ugyanakkor figyelembe vesszük a
fogyatékossággal élő tanulók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget
biztosító feltételeket:
o a Nevelési Tanácsadó szakvéleményében leírtaknak megfelelően a tanulót egyes
tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítjük az értékelés és minősítés alól,
o biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt,
o az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszközök alkalmazását,
o szükség esetén az írásbeli beszámolót szóbeli beszámolóval, vagy a szóbeli
beszámolót írásbeli beszámolóval váltjuk ki.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy részképesség
zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott ütemezéssel
történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól függően, a megfelelő
szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
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Magyar nyelv- és irodalom 1. évfolyam
Heti óraszám: 8, éves óraszám: 296
Óraterv
1. Az olvasás és az írás megtanításának előkészítése: 8 óra
2. Az olvasás-szövegértés képességének fejlesztése
– betűismertetés és olvasásgyakorlás: 96 óra
– irodalomolvasással az értő olvasás fejlesztése: 66 óra
3. Írástanítás, az írástanítás fejlesztése
– az írott betűalakok tanítása: 54 óra
– írástechnikát fejlesztő gyakorlatok: 58 óra
4. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések: 14 óra

A tanítás tartalma
Kultúrált, nyelvi magatartás, beszédművelés
Helyesejtés-tanítás:
Légzéstechnikai gyakorlatok. Ajakartikulációs gyakorlat, hangsorok, szópárok
utánmondásával, olvasásával. Gyorsasági gyakorlatok végzése szótagsorok és nyelvtörők
utánmondásával. Ritmusgyakorlatok végzése szótagok, szavak olvasásával, jól ritmizálható
gyermekversek utánmondásával, olvasásával. Időtartam érzékeltetésének gyakorlása. A
hangsúlyozás gyakorlása szavak, szókapcsolatok, rövid egyszerű mondatok utánmondásával,
olvasásával. A hanglejtés gyakorlása rövid, egyszerű mondatok olvasásával.
Beszédfejlesztés, kommunikációtanítás:
Köszönés felnőtteknek és gyerekeknek, bemutatkozás felnőtteknek, megszólítás gyerekek és
felnőttek körében.
Az olvasá s és az írás megtanításának előkészítése
A beszéd és a beszédértés fejlesztése:
Beszédlégző, artikulációs, időtartam és helyes kiejtési gyakorlatok. Mondókák, versek,
gyermekdalok, találós kérdések tanulása, mondása. Érzékelő, memóriafejlesztő játékok, bábozás,
szerepjátékok.
Témakörös szógyűjtésekkel szókincsfejlesztő gyakorlatok, képolvasás, mesemondás.
Mesehallgatás, utasítás szövegének értelmezése, üzenet átadása.
Az olvasás és az írás megtanulását elősegítő tevékenységek és gyakorlatok:
Tapasztalatszerzés a szövegről, mondatról, szóról, hangról. Hangok helyének, időtartamának
megfigyelése a szavakban. Hangkiemelése a szóból, önálló hangoztatása és összekapcsolása más
hanggal. Analizáló, szintetizáló feladatok: mondatok, szavak felbontása, szótagolás,
szóalkotások, szavak kiegészítése, mondatalkotások.
Tájékozódás a térben, a síkban a testsémán. Helyet, helyzetet kifejező szavak ismertetése,
értelmezése.
Az írástanulás technikai alapozása:
A füzet és az írószerek használatának gyakorlása, finommozgásokat, mozgáskoordinációt
fejlesztő gyakorlatok. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása.
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Az olvasás jelrendszerének megtanítása
Az olvasás és szövegértés képességének fejlesztése
Betűismertetés és olvasásgyakorlás
A beszéd és a beszédértés fejlesztése
Artikulációs-és légző gyakorlatok. Szavak, szókapcsolatok, mondatok helyes kiejtése. Szavak
értelmezése, mondatalkotások. Képolvasás. Beszélgetés képekről, eseményekről. Válaszadás
kérdésekre. Szóban elhangzó utasítások végrehajtása. Mese tartalmának követése hallás után.
Betűismertetés:
Hang kiemelése szóból; a hang és betű azonosítása; a hallási, a látási kép és a beszédmozgás
kapcsolatának kiépítése és megerősítése.
Olvasási gyakorlatok:
Betű felismerése betűsorban, betűcsoportban; szavakban; a betűk összeolvasása; szavak,
szókapcsolatok, mondatok, rövid, egyszerű, néhány mondatos szövegek szótagoló, majd
folyamatos elolvasásának gyakorlásának az olvasási készség fejlesztése. Az olvasottak
megértésének ellenőrzése egyszerű feladatok megoldásával.
Tapasztalatszerzés az anyanyelvi ismeretek körében:
A szöveg, a mondat, a szó, a szótag, a hang és a betű felismerése és megnevezése.
Megfigyelések a hangok képzéséről és fajtáiról; a szöveg és mondat tagoltságáról. Helyesírási
szabályosság felismerése és alkalmazása: hangok időtartamának jelölése, mondatkezdés és zárás,
nagy kezdőbetűs szavak.
Irodalomolvasás:
Az értő olvasás fejlesztése:
Rövid mesék, versek, történetek, sorolók, gyermekjátékok olvasása a népköltészet és a
műköltészet köréből.
Szövegértést fejlesztő feladatok: szereplő, helyszín, események megfigyelése. Szavak,
szövegrészletek értelmezése szövegösszefüggésben. Az olvasmány tartalmára irányuló kérdések
megválaszolása. Az olvasmány címének, hangulatának, a versek és a prózai szövegek
formájának, a versek rímeinek megfigyelése.
Nevelési feladatok: az olvasmányok tartalmához kapcsolódva az időjárás és a természet
változásainak, az emberek, az állatok és a növények életének megfigyelése. Érzelmek kifejezése
mimikákkal, mozdulatokkal. Mimetikus játékok, együttműködés a társakkal, szerepjátékok. Az
önálló tanulás képességének fejlesztése: az önálló feladatmegoldás technikája, lépései. A
verstanulás módja. A gyermeklexikon használata. Látogatás a könyvtárban, könyvtárhasználat
megfigyelése.
Az olvasástechnika fejlesztése:
Szövegek ismételt, hangos és néma olvasásával az olvasás pontosságának,
folyamatosságának, tempójának fejlesztése.
Az olvasmány tartalmának elmondása, történetalkotása képsor segítségével, párbeszéd
felolvasása szerepek szerint, telefonálás adott szituációban.
Az írás jelrendszerének megtanítása, az íráshasználat fejlesztése
Az írott betűalakok tanulása.
Az írott kis- és nagy betűk alakítása és kapcsolása. Gyakorlás betűk, betűkapcsolások, rövid
szavak írásával. A hangok időtartamának jelölése.
Írástechnikát fejlesztő gyakorlatok:
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Másolás írott, majd nyomtatott mintáról: szavak, szókapcsolatok, rövid mondatok, írásának
gyakorlásához. Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid mondatok írása tollbamondás után és
emlékezetből. Szavak írása betűrendben. Betűpóló, ékezetpóló feladatok. Szavak elválasztása a
sor végén.
Irodalomolvasá s, szövegértés
Az olvasmány szereplőinek megnevezése, az események elmondása segítséggel. Kérdésekkel
válasz keresése a szövegből. Kapcsolat keresése az olvasott szöveg és a tanulók élményei,
tapasztalatai között.
A néma olvasás szövegértésének igazolása egyszerű feladatok
megoldásával. Meseillusztráció készítése. A szöveg írójának, vagy költőjének megnevezése.
Verses szövegek meghallgatása, olvasása. A vers hangulatának, ritmusának, rímeinek fölfedezése
tanítói segítséggel.
Nem verbális kommunikációs gyakorlatok végeztetése, az irodalmi művek mimetizálásának
előkészítése.
Tevékenységek, cselekmények megfigyelése, eljátszása mozgással, testtartással. Érzelmek
kifejezésének gyakorlása arcjátékkal. Tekintettek, gesztikulációval történő közlések gyakorlása.
Tanulási képesség könyv -, és könyvtárhasználat
Az önálló feladatvégzés lépéseinek tanítása. Könyvtárlátogatás. A könyvtár szolgáltatásai, a
könyvkölcsönzés módja. Olvasási és viselkedési szokások alakítása a könyvtárban.
Gyermeklexikon használata.
Az önálló feladatvégzés gyakorlása, kérdésekre válasz keresése ismert szövegből. A
kiválasztott könyv kölcsönzése ismeretlen kifejezések magyarázata. Válogatás a korosztálynak
készült könyvekből: leporellók, képeskönyvek, mesekönyvek. A betűrendbe sorolás
megtanulása. Címszavak keresése, szócikkek olvasása. Gyermekkönyvek, gyermekfolyóiratok
fedelén, címoldalán lévő adatok olvasása. Gyermekfolyóirat rovatainak megnevezése és
elolvasása.
Társadalmi ismeretek
A gyermek környezetében élők cselekedeteinek megfigyelése. Részvétel a családi közösség
tevékenységében. Beszámoló saját életének eseményeiről. Családjának megörökítése rajzban. A
családi élet bemutatása szerepjátékkal. Az irodalomban megjelenített gyermek- felnőtt viszony
megbeszélése.
Tánc és dráma
Érzékelő, utánzó, memóriafejlesztő játékok. Felelgetős mondókák előadása párokban. Az
olvasott mesék feldolgozása, a bábozás és a dráma eszközeivel. A beszéd, az ének, a mozgás
összekapcsolása játékhelyzetben.
Zenével kísért egyszerű lépések, mozgások utánzása. Érzelmek kifejezése néma játékkal.
Memoriter
Szabadon választható versek, népköltészeti mondókák, sorolók, nyelvtörők, verses mese
elmondása fejből. Mennyiségét a tanulócsoport teherbíró képességét figyelembe véve kívánatos
meghatározni.
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A továbbhaladás feltételei
Első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt,
az első- és a második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv l. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Magyar nyelv- és irodalom 2. évfolyam
Heti óraszám: 8, éves óraszám: 296
Óraterv
1. A nyelvi kifejezés fejlesztése: beszédművelés, beszédfejlesztés, páros és kiscsoportos
kommunikáció, szituációs és szerepjátékok:15 óra
2. Az olvasás, szövegértés képességének fejlesztése:
– irodalomolvasás, szövegfeldolgozás: 45 óra
– az olvasástechnika fejlesztése: 73 óra
– az önálló tanulás képességének fejlesztése: 17 óra
3. Anyanyelvismeret és helyesírás:
– nyelvhasználati tapasztalatok szerzése, nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása:
22 óra
– helyesírási szabályismeret: 50 óra
4. Írás, íráshasználat:
– az írástechnika fejlesztése: 42 óra
– az írás eszközi használatának gyakorlása: 22 óra
5. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések: 10 óra
Fejlesztési követelmény
A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés érthetőségi
szintjének emelése.
Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, vélemény pontosabb
kifejezésére ösztönzés.
Az első évfolyamon elsajátított új nyelvhasználati módok az olvasás és az írás készségeinek
továbbfejlesztése:
– az olvasás pontosságának és tempójának fokozása,
– az írásmozgások automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes szokásoknak a
megerősítése.
Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonságának
megalapozása.
Gazdag olvasmányélményekre építve az irodalomolvasás és a könyvek iránti érdeklődés
erősítése, velük kapcsolatban pozitív viszonyulásuk alakítása.
Társadalmi tapasztalatok szerzése és azok feldolgozásával a környezetben való eligazodás
támogatása.
A tanítás tartalma
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés
A beszédtechnika fejlesztésével, a beszédhangzó oldalának művelése légző gyakorlatokkal.
Artikulációs gyakorlatok az időtartam és a hangkapcsolatok helyes kiejtéséhez.
Mondatfonetikai eszközök: hanglejtés, hangsúly tudatosítása, alkalmazásuk gyakorlása.
A szóbeli kifejezés fejlesztése az aktív szókincs terjedelmének növelésével.
Páros és csoportos beszédgyakorlatok: kérdezés és válaszadás, beszélgetés az iskolai életről,
a család mindennapjairól, a barátságról.
Szituációs játékokban a felnőttek és a kortársak megszólításának és az udvarias
nyelvhasználat fordulatainak gyakorlása. Nem verbális jelzések felismerése, használata beszéd
közben.

169

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Szerepjátékokban mindennapi élethelyzetek modellezése. Felnőtt és gyerekszerepekhez
kapcsolódó udvarias nyelvi magatartás gyakorlása.
Irodalomolvasás, szövegértés
Prózai szövegek, versek, mondókák, találós kérdések olvasása a népköltészet és a
műköltészet, a klasszikus és a mai magyar, valamint a szomszédos népek gyermekirodalmából.
Egyszerű, rövid, ismeretterjesztő szövegek olvasása, tartalmának feldolgozása.
Szövegfeldolgozás:
Az olvasmány témájának, szereplőinak, főbb eseményeinek megnevezése. A szereplők
cselekedeteinek megítélése, tulajdonságaik megfigyelése. Mese és valóság megkülönböztetése.
Gondolategységek lényegének összefoglalása, vázlatpont megfogalmazása tanítói segédlettel.
A cím és a tartalom kapcsolatának felismerése.
Versek formájának megfigyelése, a ritmus a rím és az ismétlődések felfedezése. A
mindennapi életet bemutató szövegekben a barátság, az iskolai élet közösségeinek, a felnőttek, és
a gyermekek kapcsolatának megfigyelése.
A szövegfeldolgozáshoz kapcsolódó fejlesztő feladatok:
Mesemondás, olvasmányok tartalmának elmondása saját megfogalmazásban. A
szövegfeldolgozást előkészítő vagy annak folyamatához kapcsolódó érzékelő, utánzó és
memóriafejlesztő játékok.
Rövid mesék, történetek dramatikus, bábos megjelenítése, népszokások bemutatása.
Az olvasott szöveg tartalmához kapcsolódó improvizációs játékok.
Olvasási készség
Hangos olvasással szavak, szókapcsolatok, mondatok, és szövegrészletek ismételt olvasása az
olvasás pontosságának, folyamatosságának és tempójának fejlesztéséhez, az időtartam és a
hangkapcsolatok helyes kiejtésének gyakorlásához. Mondat- és szövegolvasási tréningek, a
hangsúly, a hanglejtés, és az írásjelek helyének helyes érzékeltetéséhez. Ismert és begyakorolt
szövegrészlet olvasástechnikai szempontra figyelő felolvasása.
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás
Szóbeli szövegalkotás:
Két-három összefüggő mondat alkotása olvasókönyvi eseményekről. Mesék, történetek
elmondása tanítói segédlettel. Összefüggő beszámoló személyes élményről. kapcsolatfelvétel
gyakorlása: bemutatkozás gyerekeknek, felnőtteknek. Kérés, felszólítás gyerekek körében.
Üzenetközvetítés gyakorlása. Mesebefejezés meghallgatott, vagy elolvasott meserészlet alapján.
A beszéd közbeni elkalandozás kiküszöbölése. Társ, felnőtt mondandójának udvarias
végighallgatása. Az udvarias társalgás előkészítése.
Írásbeli szövegalkotás:
Gyakorlatok az írásbeli fogalmazáshoz. Szöveg- nem szöveg kritériuma, szöveg mondathalmaz megkülönböztetése, mondatkapcsolás; hiányzó kötőszavak pótoltatása, hiányzó
tagmondat pótoltatása, mondatok sorrendje a szövegben.
Hiányos vázlatpont kiegészítés vagy vázlatpont megfogalmazás képek alapján.
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Íráskészség
Az írástechnika fejlesztése:
A szabályos betűalakítás és kapcsolás gyakorlása betűkapcsolások, szavak, szókapcsolatok,
mondatok és rövid szövegek írásával. Másolás, tollbamondás után és emlékezetből az
írásmozgások megerősítése és automatizálása és az írásszokások elmélyítése érdekében.
Lendületfejlesztő gyakorlatok.
Az írás eszközi használatának gyakorlása:
Két-három mondat leírása másolás, tollbamondás után vagy emlékezetből.
másolás.

Válogató

Nyelvtani és helyesírási ismeretek
Nyelvhasználat:
Nyelvhasználati tapasztalatok szerzése, nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása.
A mondat, a szó, a hang és a betű fogalma.
A magyar nyelv hangjai, az ábécé, a betűrend használata. A hangok csoportosítása. Szavak,
szótagokra bontása, a szótagolás szabályszerűségének felismerése. A szavak jelentéshordozó
szerepének megfigyelése.
Rokonértelmű és ellentétes jelentésű szavak szerepe és használata nyelvünkben.
A szótő és toldalék felismerése, megnevezése.
A beszélői szándék felismerése a mondatokban.
Nyelvhelyesség:
Az e kérdőszó használata, szövegkörnyezetnek megfelelő szó kiválasztása hasonló jelentésű
szavak közül.
Helyesírási szabály ismeret és – alkalmazás:
Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása írásbeli feladatok megoldásakor: az időtartam
jelölése:
– -o, -ó, -u, -ú, -ü, -ű, -i, -í a szavak belsejében és a szó végén,
– -ít, -ul, -ül a szó végén,
– hosszú magánhangzós toldalékok használata: -tól, -től, -ból, - ből, -ról, -ről.
– -ba, -be, -ban, -ben, -val, -vel toldalékos szóalakok helyes használata.
– Kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok jelölése szóelemzés segítségével: dj, nj, lj, tj, dt, ts, tsd.
– A j és ly használata a tankönyvi szókincs körében.
– A szóelválasztás szabályai és alkalmazásuk.
Tanulási képesség, könyv - és könyvtárhasználat
Az önálló tanulás képességének fejlesztése.
Vázlatfelhasználása a szövegek tartalmának elmondásához.
Könyvek jellemző adatainak megfigyelése: szerző, cím, kiadó, kiadás éve, tartalomjegyzék,
terjedelem, illusztráció. Az illusztráció és a szöveg kapcsolatának megfigyelése.
Gyermekújságok szerkezetének és az egyes rovatok funkciójának megfigyelése. Olvasás
gyermekújságból. Könyvtárhasználat elemei szabályainak értelmezése. Könyvkeresés a
könyvtárban szerző és cím szerint.
Társadalmi ismeretek
A kapcsolatfelvétel tanulása: bemutatkozás felnőttnek, gyereknek. Kérés és felszólítás
gyerekek körében. Meghívás gyermekrendezvényekre. A véleménynyilvánítás tanulása.
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Üzenetközvetítés tanítónak, szülőnek, gyereknek. Válaszolás meghívásra, tudakozódásra. A
kérdezés gyakorlása.
Az iskolai illemszabályokra vonatkozó szabályok tanítása; folyosón, udvaron, teremben,
mosdóban, ebédlőben. A terítés és az étkezés illemszabályai. A közlekedés illemszabályai. Az
otthoni viselkedés illemszabályai, a jó megjelenés illemszabályai. Vásárlás közbeni viselkedés.
Szabadidő tevékenységhez kapcsolódó illemszabályok.
Tánc és dráma
Jellegzetes mozdulatok, hangok utánzása, azok kitalálása. Egyszerű lépésekkel kísért énekes
népi gyermekjátékok előadása. A szövegmondás összekötése ritmikus mozgással. Ismert mesék
feldolgozása, dramatizálása, azok előadása. Improvizációs játékok tanári irányítással.
Memoriter
Hat-nyolc vers, két-három találós kérdés, népi gyermekjáték elmondása könyv nélkül,
szöveghűen, a tanult mondatfonetikai eszközök alkalmazásával. A szöveg nehézségi fokát és
mennyiségét a tanulócsoport teherbíró képessége határozza meg.
Továbbhaladás feltétele
A tanuló érthetően beszél, a magyar nyelv hanglejtésének megfelelően mondja a kijelentő, a
kérdő és a felkiáltó mondatot. Megérti az egyszerű magyarázatokat. A kérdésekre értelmesen
válaszol. Helyesen használja a felnőttek és a kortársak megszólításának nyelvi fordulatait,
illendően bemutatkozik. Két-három összefüggő mondat alkotására is képes. Követhetően számol
be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket.
Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvas fel. A
kijelentő, a kérdő és felkiáltó mondatot helyes hanglejtéssel olvassa. A mondat végén és a
vesszőnél szünetet tart. Nem áll meg sorváltáskor és az elválasztott szavak kiolvasásakor.
Olvasásának tempója élő beszédéhez közelítő. Felismeri, szükség esetén modellkövetéssel javítja
olvasási hibáit.
A némaolvasással megismert olvasmányai témáját, szereplőit, főbb eseményeit megnevezi. A
tanult és sokat gyakorolt szövegelemző műveletek felhasználásával megoldja a szöveg
megértését vizsgáló feladatokat. Tanítója segítségével vázlatpontba foglalja egy-egy szövegrész
lényegét. Jól használja a mondat, szó, szótag, hang, betű, szótő és toldalék fogalmakat. Felsorolja
az ábécé betűit. Felismeri és megnevezi a hangok fajtáját. Begyakorolt szókészlet körében
helyesen jelöli a hangok időtartamát, a j hangot és a kiejtéstől eltérő írásmódú hangkapcsolatokat.
Megfelelően alkalmazza az elválasztás szabályait. Írásban helyesen jelöli a kijelentő, kérdő és
felkiáltó mondatokat. A mondatkezdő nagybetű biztos használata. A mondatban külön írja a
szavakat.
Lendületesen, szabályos betűalakítással és kapcsolással ír. Másoláskor nem vét írástechnikai
hibát. Minta alapján észreveszi és javítja hibáit.
Segítséggel eligazodik a könyvtárban, felsorolja egy adott könyv jellegzetes adatait.
Bekapcsolódik a közös játékba, alkalmazkodik a szabályokhoz.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 2. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
A tollbamondás előnytelen helyzet a hallássérült és nem egy beszédfogyatékos illetve
diszgráfiás gyermek számára, hiszen a hallássérülése gátolja a pontos észlelésben, esetleg
ismeretlen fogalommal találkozik.
Éppen ezért tollbamondásnál:
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 a tanár ne értékelje a hallássérült tollbamondását mindaddig, míg a gyermek szókincse meg
nem közelíti az osztálytársaiét, s ennek biztos jelét is adja a tollbamondások során,
 előre megadjuk a tollbamondásra kerülő szöveget, s így otthon begyakorolhatja,
 a tollbamondás szövegét óra előtt írásban megmutatjuk, vagy a szurdopedagógust, szülőt
megkérjük arra, hogy legyen segítségünkre,
 látó-halló tollbamondást alkalmazunk az órán.
Fontos a kompenzáló technikák biztosítása (lassított tempó, hangoztató-elemző, szótagoló,
homogén gátlás elvét figyelembe vevő, vizuális- és auditív észlelésre alapozó módszerek)
alkalmazása a tantárgy tanulása során.
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Magyar nyelv- és irodalom 3. évfolyam
Heti óraszám: 8, éves óraszám: 296
Óraterv:
1. A nyelvi kifejezés fejlesztése: beszédművelés és beszédfejlesztés kommunikációs
helyzetekben: 15 óra
2. Az olvasás-szövegértés képességének fejlesztése:
– Irodalom - olvasás, szövegfeldolgozás: 35 óra
- az olvasástechnika fejlesztése: 63 óra
- az önálló tanulás képességének fejlesztése: 18 óra
3. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás:
– fogalmazási alapismeretek szerzése, alkalmazása: 12 óra
– szóbeli és írásbeli szövegalkotási gyakorlatok, korrekció: 20 óra
4. Anyanyelvismeret, helyesírás:
– nyelvhasználati tapasztalatok szerzése, nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek: 30 óra
– helyesírási szabályismeret: 55 óra
5. Írás-íráshasználat:
– az írástechnika fejlesztése: 14 óra
– az írás eszközként való használatának gyakorlása: 16 óra
6. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések: 18 óra
Tanítás tartalma
Kultúrált nyelvi magatartás, beszédművelés
A beszédlégzés, a helyes kiejtés és a mondatfonetikai eszközök alkalmazásának gyakorlása
kommunikációs helyzetekben.
Szólások közmondások, a hangzó beszéd, az olvasott szöveg értelmezésekor szavak
jelentésének, stílusértékének megfigyelése.
A tapasztalatok felhasználása szövegalkotáshoz és beszélgetésben.
Beszéd és szövegmondás közben nonverbális eszközök értelemszerű használata.
Üzenetek megfigyelése, pontos továbbítása. Játékszabályok pontosságra törekvő elmondása.
Páros és csoportos beszélgetések. Értelmező versmondás.
Irodalomolvasás, szövegértés
Irodalomolvasás, szövegfeldolgozás:
A magyar és a külföldi szépirodalomból prózai művek; mesék, mondák, legendák, történelmi
tárgyú és a mindennapokat ábrázoló elbeszélések, regényrészlete, versek, népi játékok.
Néphagyományokat feldolgozó, nemzeti ünnepeket, jelképeket, a természetet és a társadalom
életét bemutató ismeretterjesztő írások. A mindennapi kommunikációban használatos egyéb
szövegek; hír, meghívó, hirdetés olvasása.
A szövegek elemzése, értelmezése:
A szereplők megnevezése, cselekedeteik és tulajdonságaik értékelése. Érzelmeik
kifejezésének megfigyelése.
Az események sorrendjének követése az olvasmányok szerkezeti jellemzőinek vizsgálata.
Lényegkiemelés, vázlatkészítés.
Jellegzetes irodalmi témák: emberi kapcsolatok, a család, az iskolai élet, a barátság, a
szeretet, a hazaszeretet megfigyelése, értékelése.
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Mesékre jellemző kezdő és befejező fordulatok, szókapcsolatok felfedezése.
Tapasztalatszerzés versek művészi eszközeiről: ritmus, rím, hasonlat, refrén.
Információk kiemelése ismeretterjesztő szövegekből. Az adatok felhasználása új
feladathelyzetben. A szövegből kiemelt tények adatok elrendezése különböző szempontok
szerint. Összefüggések felismerése. Kutatómunka az olvasmányok szerzőjének valós
szereplőinek megismeréséhez.
A szövegelemezéshez kapcsolódó, speciális képességfejlesztő tevékenységek:
A ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs és memóriafejlesztő
gyakorlatok. Dramatikus játékok. Szövegek dramatizálása, dramatikus megjelenítése. Egyéni és
csoportos improvizációk. A produkciók megbeszélése. Műsorok összeállítása, családi és nemzeti
ünnepeken való előadása. Gyermekversek előadása ritmus és mozgásváltással.
Gyűjtőmunka hagyományokról ünnepi szokásokról, irodalmi, történelmi emlékhelyekről.
Az olvasási készség fejlesztése
Felolvasási tréningekkel az olvasás pontosságának és folyamatosságának fejlesztése, a
szövegfonetikai eszközök; hanglejtés, hangsúly, értelmi szünettartás, tempó alkalmazásának
gyakorlása.
A nagyobb terjedelmű szöveg olvasását előkészítő értelmező olvasás tanítói és tanulói
kérdések megválaszolásával. Egyszerű szerkezetű ifjúsági regény elolvasásának segítése.
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás
Olvasmányok tartalmának szűkítő és bővítő elmondása. Beszámolók, személyes élmények
értelmes megfogalmazása több összefüggő mondattal.
Fogalmazási alapismeretek szerzése és alkalmazása:
Tapasztalatszerzés olvasmányok és tanulói fogalmazások szövegének elemzésével: a cím
szerepéről, ismérveiről; a szövegek szerkezeti felépítéséről, az időrendről, az események
előzményének és következményének kapcsolatáról. A mondatok kohéziójáról, a tématartásról, a
nyelvi megformáltságról, az elbeszélő szövegforma jellemzőiről. Fogalmazások kiegészítése
párbeszédes részekkel. Az önálló szövegalkotások elemzése, javítása.
Íráskészség
Az írástechnika fejlesztése
Az írásszokások megszilárdítása, igényes füzetvezetésre szoktatás.
Betűalakítások és kapcsolások gyakorlása a lendületes, esztétikus, egyéni íráskép
alakításához.
Szavak, szószerkezetek, bővülő mondatok írásával az írás lendületének és tempójának
fokozása.
Másolás, tollbamondásra írás és akaratlagos írás a folyamatos szövegírás gyakorlásához.
Az írás eszközként való gyakorlása
Fogalmazások javított változatának leírása, vázlatírás, ábrák feliratozása, meghívó tervezése,
postai nyomtatványok kitöltése, olvasmánynapló vezetése.
Tanulási képesség, könyv - és könyvtárhasználat
Az önálló tanulás képességének fejlesztése.
Ismeretszerzési technikák tanulása, az adatgyűjtés elrendezése. Az információk felhasználása
szóbeli beszámolóhoz.
Lexikonok, szótárak használata feladatmegoldáshoz.
Ismeretek a könyvtárról: a könyvtár terei, a könyvek elrendezésének rendszere a
könyvtárban. Könyvtári gyakorlatok: könyvek csoportosítása tartalmuk szerint, könyvkeresés,
kiválasztás a könyvek adatai alapján. Könyvek adatainak ismertetése. Szépirodalmi és
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ismeretközlő könyvek megkülönböztetése a téma és a tartalomjegyzék alapján. Feljegyzések
készítése olvasmányokhoz, szóbeli információk megjegyzéséhez. A szöveg- és a verstanulás
lehetséges módszerei.
Nyelvtani, helyesírási ismeretek
Nyelvhasználat:
Nyelvhasználati tapasztalatok szerzése, nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása
és alkalmazása: mondatfajták; a felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondat felismerése és
használata szóban és írásban. Szófajok: az ige fogalma, rokon értelmű és ellentétes jelentésű
igék. Igék a mondatban: a cselekvő személye és száma, a személyragok, igeidők, az igekötők
szerepe. A főnév fogalma, fajtái. A főnevek a mondatban: a toldalékos főnevek. A –ba, -be, -ban,
-ben ragos főnevek megfelelő alakjainak használata mondatban, szövegben. A melléknév
fogalma, fokozása, toldalékos alakjai. A megismert szófajok felismerése szócsoportban és
szövegben, toldalékos formában is. Helyes használatuk a szóbeli és írásbeli kommunikációban. A
főnév többes száma, a főnévi igenévi alak a jövő idejű igei szerkezetben.
Helyesírási szabályismeret és –alkalmazás:
A mondatfajták jelölése írásban. Ragos és különféle idejű igealakok írása. Az igekötős igék
írásának mindhárom esete. A tulajdonnevek írása. Ragos főnévi alakok: -t, -ba, -be, -ban, -ben, ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től. A –t, rag és a múlt idő jelének megkülönböztetése. A melléknév
fokozott alakjai. A –j hang jelölése a tanult szófajokban. A begyakorolt szókészlet készségszintű
használata másolás, tollbamondásra írás és akaratlagos írás közben. Az –ít, -ul, -ül végű igék
helyesírása, az –ó, -ő, -ú, -ű végű főnevek, melléknevek és toldalékos alakjaik, valamint az –s
végű melléknevek helyesírása.
Társadalmi ismeretek
Nemzeti múltunk nagy eseményeivel foglalkozó irodalmi alkotások olvasása. Az olvasottak
elmondása, illusztrálása; az események megjelenítése drámajátékkal. A mese és a valóság
megkülönböztetése a mondákban. Nemzeti jelképeink fölismerése, nemzeti emlékhelyeink
ismerete. A szózat megbeszélése, tanulása. Tájékozódás a lakóhely ünnepeiről, irodalmi és
történelmi emlékhelyeiről.
Tánc és dráma
Ritmikus mozgással és szövegmondással összekapcsolt gyakorlatok. Gyermekversek
előadása ritmus és mozgásváltással. Játék elképzelt tárgyakkal, tárgyfelidéző gesztusok; elképzelt
személyek megjelenítése. Mesék, mondák a mindennapok történeteinek feldolgozása dramatizált
formában. Egy esemény többféle eljátszása – hogyan történhetett? Az improvizációk,
rögtönzések, és az előzetes felkészülést igénylő dramatizálások elemző megbeszélése.
Memoriter
Vörösmarty Mihály: Szózat című versének két versszaka, szabadon választott versek,
szólások, közmondások, verses mese, rövid mese vagy meserészlet - elmondása a tartalmat
kifejező előadásban. Az előző fejlesztési szakaszhoz / tanévhez / képest emelkedő mennyiségi
igénnyel - a tanulócsoport terhelhetőségét figyelembe véve.
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Továbbhaladás feltételei
Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát helyes időrendben, több összefüggő
mondattal mondja el. Megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait.
Magyarázza cselekedeteiket. Az olvasott szövegek témájával kapcsolatban kérdéseket fogalmaz,
illetve megválaszol. Tanítója segítségével felismeri a lényeget, vázlatpontot fogalmaz. Konkrét
esetben felismer mesére jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat.
Fél-egy oldal terjedelmű, életkorának megfelelő témájú és szóanyagú szöveget néma olvasás
útján megért. Megoldja a megértést vizsgáló, ismert típusú feladatokat. Ismert tartalmú szöveget
folyamatosan, kifejezésre törekvően olvas fel felkészülés után. Felolvasását az írásjelek szerint
tagolja. Hanglejtése természetes. Tanítója segítségével elolvas egyszerű szerkezetű ifjúsági
regényt.
Részt vesz dramatikus játékokban, műsorok előadásában.
Fejből tudja a Szózat két versszakát, 8-10 szabadon választott verset, 6-8 szólást,
közmondást, egy verses mesét vagy meserészletet.
Feladatainak megoldásához tanítója segítségével kézikönyvet használ. Eligazodik az iskola
könyvtárában. Konkrét esetben felsorolja a könyv adatait.
Röviden ismertet egy általa olvasott könyvet, vagy gyermekújságot. A tanult fogalmazási
ismereteket igyekszik felhasználni szövegalkotó feladatok megoldásához. Ismert témáról
fogalmazást ír elbeszélő szövegformában. Mondatai értelmesek, a kifejtés sorrendje megfelel az
események időrendjének. A fogalmazás tartalmi egységeit bekezdéssel jelzi. Fogalmazási hibáit
tanítói útmutatásai szerint felismeri és javítja.
Írása lendületes, jól olvasható, füzetvezetése rendezett, munkái tiszták.
A beszélő szándéka szerint megkülönbözteti és megnevezi a mondatfajtákat. Jelentése
alapján felismeri és megnevezi az igét, a főnevet, a melléknevet toldalékos alakban is. A
szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket. A mondatot nagy
betűkkel kezdi és a megfelelő írásjellel zárja. A mondat szavait külön írja. Begyakorolt
szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat, helyesen jelöli a „j”
hangot újonnan megtanult 25-30 szóban.
Bekapcsolódik dramatikus játékokba. A közös produkciókban közösségét segítő attitűddel
vesz részt.
A könyvtárban, lakókörnyezetében egyszerű kutatási, megfigyelési feladatokat végez tanítója
irányításával, és beszámol tapasztalatairól. Fokozódó önállósággal használja a szótárakat,
lexikonokat.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 3. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
A tollbamondás előnytelen helyzet a hallássérült és nem egy beszédfogyatékos illetve
diszgráfiás gyermek számára, hiszen a hallássérülése gátolja a pontos észlelésben, esetleg
ismeretlen fogalommal találkozik.
Éppen ezért tollbamondásnál:
 a tanár ne értékelje a hallássérült tollbamondását mindaddig, míg a gyermek szókincse meg
nem közelíti az osztálytársaiét, s ennek biztos jelét is adja a tollbamondások során,
 előre megadjuk a tollbamondásra kerülő szöveget, s így otthon begyakorolhatja,
 a tollbamondás szövegét óra előtt írásban megmutatjuk, vagy a szurdopedagógust, szülőt
megkérjük arra, hogy legyen segítségünkre,
 látó-halló tollbamondást alkalmazunk az órán.

177

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fontos a kompenzáló technikák biztosítása (lassított tempó, hangoztató-elemző, szótagoló,
homogén gátlás elvét figyelembe vevő, vizuális- és auditív észlelésre alapozó módszerek)
alkalmazása a tantárgy tanulása során.
Fogalmazás
 Az integrált hallássérültek legtöbb nehézsége az írásbeli kifejezőképesség terén mutatkozik.
Elsősorban azért, mert a fogalmazás olyan kommunikációs forma, amelynél nincs interakció,
nincs a másik személytől visszajelzés, összefüggő közlést igényel.
 Szüksége van a hallássérült gyermeknek a támogatásra! Találjon erre lehetőséget a tanár!
Kérjen segítséget a gyógypedagógustól, a szülőtől!
 A hibák elemzése feltárja a főbb, még fejlesztendő nyelvi területet.
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Magyar nyelv- és irodalom 4. évfolyam
Heti óraszám: 7,5, éves óraszám: 277,5
Óraterv:
1. A nyelvi kifejezés fejlesztése: beszédművelés és beszédfejlesztés kommunikációs
helyzetekben, stílusgyakorlatok: 16 óra
2. Az olvasás-szövegértés képességének fejlesztése:
– irodalomolvasás, szövegfeldolgozás: 48 óra
– az olvasástechnika fejlesztése: 32 óra
– az önálló tanulás képességének fejlesztése: 22 óra
3. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás:
– fogalmazási alapismeretek szerzése, alkalmazása: 17 óra
– szóbeli és írásbeli szövegalkotási gyakorlatok, korrekció: 36 óra
4. Anyanyelv ismeret és helyesírás:
– nyelvhasználati tapasztalatok gyűjtése, nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása
és alkalmazása: 29 óra
– helyesírási szabályismeret és annak alkalmazása: 58 óra
5. Ismétlése, rendszerező összefoglalások, felmérések: 18,5 óra
Tanítás tartalma
Kultúrált nyelvi magatartás, beszé dművelés
A nyelvi kifejezések fejlesztése: a mondat – és szövegfonetikai eszközök alkalmazásának
gyakorlása kommunikációs helyzetekben (pl. párbeszéd, felolvasás, kiscsoportos beszélgetés,
vita, beszámoló). Nonverbális eszközök használata szituációs játékokban, beszélgetésben. A
helyes beszédlégzés gyakorlása: gazdálkodás a levegővel, a pótlevegő vételének helyes módja.
Szókincsfejlesztés: állandósult szókapcsolatok, a különböző tárgyakban használt
szakkifejezések, olvasmányokból kiemelt ritkábban előforduló szavak ismételt használatával,
hiányos mondatok kiegészítésével.
Kiegészítő anyag: az egyetértés és az eltérő vélemény kultúrált megfogalmazása. Párbeszéd
alkalmazása az olvasmányok elmondásakor.
Irodalomolvasás, szövegértés
Irodalomolvasás, szövegfeldolgozás:
Prózai és verses alkotások, népi játékok, népszokások a magyar és a hazai nemzetiségek,
népcsoportok népköltészetéből; elbeszélések és regényrészletek, versek a hazai és a külföldi
klasszikus és élő irodalom gyermekekhez szóló alkotásaiból. Történetek a magyarság múltjából,
kiemelkedő események és személyiségek megismeréséhez. Nagyobb terjedelmű irodalmi szöveg,
ifjúsági regény önálló elolvasása a tanító irányításával, segítségadásával.
A szövegek elemzése, értelmezése az olvasmányok témájának megfigyelése, azonos témájú
szövegek összehasonlítása. Szereplők érzelmeinek felismerése, emberi kapcsolatok értékelése. A
szereplők magatartásának, tulajdonságainak értékelése többféle szempont figyelembevételével.
Olvasmányélmények megosztása a társakkal. A házi olvasmány önálló feladatainak közös
megbeszélése. Művészi eszközök felfedezése lírai és elbeszélő művekben: ritmus, rím, refrén,
megszemélyesítés, az ismétlés szerepe. Nyelvi érdekességek, művészi eszközök keresése,
gyűjtése szövegekből. Elemi szintű irodalmi ismeretek: különféle mesefajták megfigyelése:
műmese, tündérmese, állatmese, tréfás mese, láncmese. A mesék nyelvi és szerkezeti jellemzői,
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jellegzetes motívumai. A népdalok jellegzetes témái. Az olvasott művek szerkezeti jellemzői. A
tér-idő változásai a cselekményes művekben. Néhány adat megismerése az olvasott művek
szerzőiről. A népköltészetről és a műköltészetről tanultak rendszerező összefoglalása.
A szövegelemzéshez kapcsolódó speciális képességfejlesztő tevékenységek: ritmus-, mozgás és
beszédgyakorlatokkal kombinált memóriagyakorlatok. Fantáziajátékok, elképzelt és valóságos
helyzetek megjelenítése. Részvétel egész- és kiscsoportos játékokban, állóképek tervezése és
kivitelezése, megbeszélése. Dramatikus játékokhoz kapcsolódva: térkitöltő, térkihasználó
gyakorlatok; a mozgás és a szövegmondás összekapcsolása; egyszerűbb drámai konvenciók és a
színházi formanyelv alapjainak megismerése: jelenet, felvonás, a kezdet és a vég felismerése,
díszlet, berendezés, jelmez, kellék, fény- és hanghatások. A tanultak felhasználása saját és mások
produkcióinak megbeszélésekor. Színházi, bábszínházi előadás megtekintése, megbeszélése.
Olvasási készség
Olvasási készség fejlesztése
Felolvasás: a szövegben rejlő érzelmek, a szövegtartalom pontosabb kifejezése mondat- és
szövegfonetikai eszközök alkalmazásával. Párbeszédes részek értelmező olvasása. Ezen olvasási
feladatok jószintű megoldásának olvasástechnikai előkészítse rávezető tréningekkel. Néma
olvasás: az értelmező olvasás képességének fejlesztése tanulói és tanítói kérdések
megválaszolásával. A kritikai és a kreatív olvasás képességének alapozása a néma olvasáshoz
kapcsolódó szempontok adásával és feladatok megoldásával. A házi olvasmány elolvasásának
előkészítése folyamatolvasással.
Az önálló tanulás képességének fejlesztése:
Adatgyűjtés, összefüggések keresése szövegekben. Kulcsszavak kiemelése, szövegtömörítés
és bővítés. Egyszerű szövegek vázlatának elkészítése. Tájékozódás a történelmi térben és időben.
Adatok gyűjtése, rendezése beszámoló a régió, a lakóhely irodalmi, történelmi nevezetességeiről,
emlékeiről. A könyvtárak állományának megfigyelése. Ezek hozzáférhetőségének megismerése.
A katalógus szerepének megfigyelése. Könyvek keresése szabad polcon. Könyvtárhasználathoz
kapcsolódó feladatok megoldása. A kutató és gyűjtő munka során feljegyzések, jegyzetek
készítése, felhasználásukkal felkészülés szóbeli beszámolóra.
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás
Szóbeli gyakorlatok:
Feljegyzések, jegyzetek, vázlat felhasználásával szóbeli beszámoló megfigyelésekről,
gyűjtőmunkáról, olvasmányok tartalmáról. Olvasmányok tartalmának tömörítő és bővítő
elmondása különféle nézőpontokból. Hirdetés, értesítés, meghívó megfogalmazása és szóbeli
tolmácsolása társnak, közösségnek.
Fogalmazási alapismeretek szerzése és alkalmazása:
A leírás és a jellemzés tartalmi, szerkezeti jellemzőinek, a bemutatás sorrendjének, nyelvi
eszközeinek megfigyelése irodalmi példákon. Szemléletes leírások készítése egyszerű tárgyról,
növényről, állatról, emberről.
Elbeszélő fogalmazások kiegészítése párbeszédes és leíró részekkel
Kész levelek tartalmi vizsgálatával tapasztalatszerzés a levélírás szerepéről, tartalmi és
formai jellemzőiről (megszólítás, elbúcsúzás, keltezés, aláírás). A boríték címzéséről és
elküldésének módjáról.
Az írásbeli fogalmazások elemzése, javítása a tanító irányításával.
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Íráskészség
A tantárgyakhoz kapcsolódó írásbeli munkák gondos elvégzése. Vázlatok, fogalmazások,
házi feladatok formájának egységes kialakítása. Az írásmunka tetszetős elhelyezése vonalas és
sima papíron. Törekvés az azonos betűméretre szó- és sortávolságra, a lapszél megtartására.
Tanulási képesség, könyv - és könyvtárhasználat
Jegyzet alapján beszámoló megfigyelésekről, kísérletekről és önálló olvasással szerzett
ismeretekről. Mesegyűjtemények gyermekvers kötetek keresése a szabadpolcon. A házi
olvasmánynak szánt mű kiválasztása. Egy gyermekek részére készült sorozat könyveinek
vizsgálata, közös jegyeinek közös meghatározása. Eligazodás a gyermekeknek készült
segédkönyvek szerkezetében, használatában. Közmondások, szólások jelentésének megismerése.
Nyelvtani és helyesírási ismeretek
Anyanyelvismeret és helyesírás
Nyelvhasználat
Nyelvhasználati tapasztalatok szerzése, nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása
és alkalmazása:
Szófajok: az előző évben tanultak mélyítése, kibővítése és rendszerezése: az igemódok, az
igemódok és a mondatfajták kapcsolata, a jövőidő többféle kifejezése; a tulajdonnév fajtái:
személynév, állatnév, földrajzi név, márkanév, intézménynév, cím. A névelők és a névutók;
helyes használatuk; a tulajdonnévből képzett melléknév; a számnév és fajtái, a határozott
számnév fokozása.
Az egyszerű és az összetett szavak. A tanult szófajok felismerésének gyakorlása. Az alsó
tagozat anyanyelvi ismereteinek rendszerező összefoglalása és rögzítése. Rokon értelmű és
ellentétes jelentésű melléknevek; a névszó fogalma; a felszólító módú ige hosszú és rövid alakja.
Helyesírási szabályismeret és –alkalmazás:
Az előző évben tanult helyesírási szabályok alkalmazásának folyamatos gyakorlása
készségfejlesztő gyakorlatok keretében; az igemódok írásában felfedezhető helyesírási
szabályosságok alapján a feltételes és felszólító módú igealakok írásának gyakorlása. A
tulajdonnevek tanult helyesírási szabályainak alkalmazását kívánó feladatok megoldása, különös
tekintettel:
– a lakóhellyel kapcsolatos és a más tantárgyakban tanult tulajdonnevekre;
– a –val, -vel ragos főnevek helyesírása;
– a névutós szerkezetek helyesírása;
– a tulajdonnévből képzett melléknevek írása,
– a keltezés többféle írásmódja;
– az összetett szavak elválasztása;
– a számok betűvel történő írásának szerepe és írásuk gyakorlása;
– az ly-os szavak körének bővítése újabb 25-30 szóval;
– a magyar helyesírás elveinek alkalmazását gyakoroltató fejlesztő tréningek.
Társadalmi ismeretek
A nemzeti múlt sorsdöntő eseményeinek megismerése irodalmunk révén. Történetek olvasása
híres magyarok tetteiről, munkásságáról; életük értékelése példákon. A Himnusz, Szózat,
Nemzeti dal magyarázata. Műsorok összeállítása nemzeti ünnepeinkre. Néhány érdekesség
megismerése régmúlt idők embereinek életmódjáról. Történetek, adatok, tárgyak gyűjtése a
lakóhely múltjából, a nagyszülők életmódjáról. Beszámoló a gyűjtött anyagról.
Tánc és dráma
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Ritmikus mozgás kapcsolása szövegmondással. Fokozatosan bővülő mozgássor
megfigyelése, utánzása. Mozgás közben elhelyezkedés a térben, térkihasználás. Állóképek
összeállítása a drámai pillanat ábrázolására. Valóságos és elképzelt helyzetek megjelenítése
szerepjátékkal. Kiscsoportos improvizációs játékok. Közös dramatizálás. A rögtönzés, a
dramatizálások és a látott előadás megbeszélése.
Memoriter
Két-három népdal, népmese elmondása; Kölcsey Ferenc Himnusz című versének két
versszaka; Petőfi Sándor Nemzeti dal című verse. Nyolc-tíz szabadon választott költemény, öt-tíz
prózai szövegrészlet az előző tanévhez képest emelkedő minőségi (pontosság, értelmezés,
kifejező erő, kapcsolat a hallgatósággal) és mennyiségi igénnyel, differenciáltan, a tanulók
terhelhetőségét figyelembe véve.
Továbbhaladás feltételei
A tanuló érthetően, folyamatosan beszél. Gondolatait értelmes megfogalmazásban közli.
Használja a mindennapi érintkezés udvarias, nyelvi fordulatait. Beszédstílusát beszélgető
partneréhez igazítja. Bekapcsolódik csoportos történetalkotásba, improvizációba, a produkciók
megbeszélésébe, értékelésébe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segíti.
Képes tartósan olvasni. Figyelmét a tartalomra irányítja. Egy-másfél oldal terjedelmű
szöveget megért néma olvasás útján. Elmondja az olvasottak lényegét. Olvasmányainak címét és
íróját megjegyzi, megnevezi. Tanítója irányításával megoldja a szövegelemző és értelmező
feladatokat. Olvasmányainak tartalmával kapcsolatban véleményt nyilvánít. Önállóan elolvas egy
nagyobb terjedelmű irodalmi alkotást. Olvasmányélményeiről feljegyzést készít.
Felkészülés után folyamatosan és kifejezően olvas fel ismert szöveget. Fejből tudja Kölcsey
Ferenc Himnusz című versének két versszakát, Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét, 2-3
népdalt, 8-10 verset, öt-tíz prózai szöveget.
Kutató, gyűjtő munkát végez. Feladatainak megoldásához igénybe veszi a könyvtár
szolgáltatásait. A könyvekben, a folyóiratokban a tartalomjegyzék segítségével tájékozódik.
Adott vagy választott témáról értelmes fogalmazás készít 8-10 mondatban, az ismert
szövegformákban, a tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával. Írásbeli munkái rendezettek,
azok tartalmát és helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja.
A tanult szófajokkal kapcsolatos ismeretei rendszerezettek. Biztonsággal felismeri a tanult
szófajokat toldalékos szóalakokban is. Készségszinten használja a mondatkezdő nagybetűt és a
mondat végi írásjeleke. Biztos az igeidők és a többes szám jelölésében, valamint a nagy
kezdőbetű használatában. Hibátlanul jelöli a „j” hangot az adott szókészlet alapján. A gyakorolt
tulajdonneveket biztosan használja. Helyesen alkalmazza a magyar helyesírás tanult elveit. Nem
vét elválasztási hibát. Hibáit tanítója segítségével felismeri és javítja.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 4. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
A tollbamondás előnytelen helyzet a hallássérült és nem egy beszédfogyatékos illetve
diszgráfiás gyermek számára, hiszen a hallássérülése gátolja a pontos észlelésben, esetleg
ismeretlen fogalommal találkozik.
Éppen ezért tollbamondásnál:
 a tanár ne értékelje a hallássérült tollbamondását mindaddig, míg a gyermek szókincse meg
nem közelíti az osztálytársaiét, s ennek biztos jelét is adja a tollbamondások során,
 előre megadjuk a tollbamondásra kerülő szöveget, s így otthon begyakorolhatja,
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 a tollbamondás szövegét óra előtt írásban megmutatjuk, vagy a szurdopedagógust, szülőt
megkérjük arra, hogy legyen segítségünkre,
 látó-halló tollbamondást alkalmazunk az órán.
Fontos a kompenzáló technikák biztosítása (lassított tempó, hangoztató-elemző, szótagoló,
homogén gátlás elvét figyelembe vevő, vizuális- és auditív észlelésre alapozó módszerek)
alkalmazása a tantárgy tanulása során.
Fogalmazás
 Az integrált hallássérültek legtöbb nehézsége az írásbeli kifejezőképesség terén mutatkozik.
Elsősorban azért, mert a fogalmazás olyan kommunikációs forma, amelynél nincs interakció,
nincs a másik személytől visszajelzés, összefüggő közlést igényel.
 Szüksége van a hallássérült gyermeknek a támogatásra! Találjon erre lehetőséget a tanár!
Kérjen segítséget a gyógypedagógustól, a szülőtől!
 A hibák elemzése feltárja a főbb, még fejlesztendő nyelvi területet.

Az alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei
A tankönyvek szakmailag hiteles tananyagot közvetítsenek.
Építsenek – az életkori sajátosságok, valamint a tantervi célok és követelmények maximális
figyelembevétele mellett – az olvasáskutatás, az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, az
anyanyelvi tantárgy-pedagógia, a pedagógia, a didaktika és a pszichológia legújabb
eredményeire. Jellemezze a tankönyveket a szakmai, didaktikai kimunkáltság; tanulhatók és
taníthatók legyenek.
Az olvasókönyveket gazdagság és változatosság jellemezze a szövegek forrását, típusait és
műfaját tekintve. Az olvasmányok témái kapcsolódjanak a gyerekek mindennapi életéhez,
ugyanakkor adjanak betekintést a természettel, a társadalmi élettel kapcsolatos ismeretkörökbe,
segítsék a tanulókat eligazodni szűkebb és tágabb környezetükben és saját belső világukban. A
szövegek kínáljanak lehetőséget a nemzeti hagyományok közvetítésére és más kultúrák
megismerésére is. Az igényes szövegválasztás sikerrel járulhat hozzá az olvasás
megszerettetéséhez, az olvasóvá neveléshez.
A tanulók munkáltatását biztosító taneszközök sok és sokféle motiváló, játékos, mozgásos
feladatot tartalmazzanak. Legyek bennük véleménynyilvánításra ösztönző gyakorlatok. A
gyakorlatok mennyisége és nehézségi foka nyújtson lehetőséget a differenciált jártasság-,
képesség- és készségfejlesztésre, a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra.
A tankönyvek folyamatos lehetőséget kínáljanak beszédművelésre, a szóbeli kommunikációs
készség, az önálló ismeretszerzés fejlesztésére. A tankönyvek a helyesírás folyamatos
fejlesztéséhez megfelelő gyakorlóanyagot tartalmazzanak.
A tankönyvek szemléltető szövegei, utasításszövegei nyelvileg, helyesírási szempontból
kifogástalanok legyenek, ugyanakkor nyelvezetük ne legyen bonyolult vagy nehezen érthető a
gyerekek számára.
A tankönyvek megjelenésükkel is motiválják a gyermekeket olvasásra, az anyanyelvvel
valófoglalkozásra. Ízléses, a szövegekhez szervesen tartozó illusztrációkat tartalmazzanak. A
tankönyvekben, munkafüzetekben levő tananyag, illetve a gyakorlatok jól tagoltak, áttekinthetők
legyenek. A taneszközök legyenek alkalmasak a mindennapi munkára, az olvasókönyv tartós
kivitelben készüljön.
A tankönyveken kívül a magyar nyelvi és irodalmi program megvalósítását egyéb
segédeszközök is segítsék.
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Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.

Szempontok a tanulói tevékenység értékeléséhez
A magyar nyelvi és irodalmi műveltségterületet közvetítő órákon az értékelés alapjául az
érvényben levő Nemzeti alaptanterv, illetve az adott kerettantervben, valamint a rá épülő iskolai
programban megfogalmazott fejlesztési célok és feladatok szolgálnak.
Ezek értelmében a pedagógus folyamatosan végezzen az osztályában személyre irányuló
értékelést, illetve visszatérően az osztályt érintő, teljes körű értékelést is. Az értékelés
kritériumait ismerjék a tanulók, sőt ezeknek megfelelően ők maguk is végezzenek önértékelést,
illetve folyamatosan sajátítsák el társaik értékelésének a tapintatos formáit.
Az értékelés döntően személyre szóló fejlesztő értékelés legyen, vagyis a tanuló aktuális
teljesítményét saját korábbi teljesítményéhez kell viszonyítani. A reális és ösztönző értékelés
alapja a tanulók tudásának, teljesítményének alapos ismerete. E tekintetben nagy jelentősége van
a folyamatos megfigyelésnek, adatgyűjtésnek, az adatok rendszerezésének, reflektálásának.
Formáló-segítő értékelésre van szükség, vagyis megerősíteni, visszaigazolni, amit a tanuló már
tud, amit sikeresen old meg, egyúttal útmutatást adni arra nézve: hogyan emelhetné tudását,
teljesítményét még magasabb szintre. Minden jelentősebb tanulói megnyilatkozásra reagálni kell.
Minél több pozitív visszajelzést kell adni.
A tanító változatosan, árnyaltan értékelje a tanulók munkáját. A tanítói értékelés formáját
tekintve lehet metakommunikatív, illetve szóbeli vagy írásbeli visszajelzés.
A tanulók értékelésének fajtáit tekintve szükség van év eleji diagnosztikus értékelésre,
folyamatos formatív értékelésre, valamint szummatív értékelésre. Az év eleji diagnosztikus
értékelés azt mutatja meg: mi az, amit a tanuló tud, amire képes, honnan indítható a fejlesztés. A
formatív értékelés célja elsősorban a tudás, a teljesítmény változásának követése, visszaigazolása
a megerősítés, a fejlesztés és a korrigálás érdekében. A tanév során legyenek szummatív
értékelések is, pl. a témazáró anyanyelvi dolgozatok, fogalmazások, év végi felmérések.
Az ellenőrzés különféle formái harmonikusan jelenjenek meg a nevelési folyamatban, pl.
szóbeli feladatmegoldás, írásbeli feladatmegoldás, cselekvés, vizuális megjelenítés, szóbeli
felmérés, írásbeli felmérés, szóbeli felelet, írásbeli felelet, szóbeli beszámoló, szóbeli házi
feladat, írásbeli házi feladat, dolgozat, feladatlap stb. A feladatlapok tartalmazzanak
feleletválasztó, feleletalkotó és képességjellegű tudást mérő feladatokat egyaránt.
Az értékelés terjedjen ki mind az affektív tanulással kapcsolatos követelményekre (pl. a
befogadásra, a válaszadásra, az értékrendszer kialakulására), mind a pszichomotoros
követelményekre (pl. az utánzásra, az automatizálásra, az artikulációra), mind a kognitív
követelményekre (pl. a tények, fogalmak, szabályok ismeretére, az összefüggések megértésére,
az alkalmazásra). Az 1–4. osztályban hangsúlyosabb szerepet kapjon a tanulók munkájának
megítélésben a szóbeli és az írásbeli kommunikációs készség: az írás, a helyesírás, az olvasás, a
szóbeli és az írásbeli szövegalkotás értékelése, mint az anyanyelvi és az irodalmi ismeretek
elsajátításának a mérése.
A beszédkészség mérése folyamatos legyen, ám minden esetben jellemezze a személyiség
tisztelete; hiszen célja elsősorban az önismeret fejlesztése, az önbizalom erősítése. Az anyanyelvi
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tudás értékelésében meghatározó az anyanyelvi jártasságok, képességek, készségek szintjének az
ellenőrzése. A nyelvi rendszer megismerését előkészítő alapvető fogalmak (pl. a hang, a szóelem,
a szó, a szófaj, a mondat, a mondatfajták) ismerete csak eszközjellegű, a nyelvi tudatosság
fokozatos fejlesztését, a kommunikáció tanulását szolgálja, nem lehet meghatározó eleme a
tanulói teljesítmény értékelésének.
Az olvasásteljesítmény megítélésében a súlypont az olvasottak megértésén van, az 1–4.
osztályban legfontosabb a szó szerinti megértés, ám szükség van az értelmező, interpretáló
olvasás elemi műveleteinek az elsajátítására is. Az olvasottak megértését sokféleképpen
bizonyíthatja a tanuló, az ellenőrzés során célszerű tehát figyelembe venni az egyéni
sajátosságokat. A hangos olvasást, illetve a felolvasást illetően a megértést leginkább akadályozó
hibáknak van jelentőségük (pl. mást olvasás, akadozó olvasás gyakori újrakezdéssel, túl lassú
tempó, nem megfelelő hangsúlyozás, dallamvezetés, tagolás).
Az írás értékelése során abból kell kiindulnunk, hogy az egyéni mozgássajátosságok
kezdettől megjelennek a gyermekek írásában. Ezért természetes, hogy többségük nem képes
reprodukálni az írásmintát, csak többé-kevésbé követi a szabályos betűalakítást és kapcsolást. A
legfontosabb kritérium az olvashatóság. Az eszközi használat szempontjából jelentőséggel bír
még a folyamatos, lendületes vonalvezetés, a tempó is. A tetszetősség fő összetevői: a tisztaság,
rendezettség, egyszerűség, egyöntetűség és az ízléses elhelyezés. A fogalmazások szöveges
értékelése elsősorban segítő szándékú legyen, személyre szabottan nyújtson útmutatót arra
vonatkozóan, hogyan lehet a fogalmazást tovább javítani, alakítani.
A tanulók munkájának az értékelése az iskolai minőségbiztosítás alapja is egyben, a
pedagógus önszabályozásának az eszköze.
Szöveges értékeléssel minősítjük az első évfolyamon tanulókat. Haladásukról a pedagógusok
folyamatos szóbeli értékelést, negyedévenként írásbeli minősítést adnak a tájékoztató füzetbe.
Félévkor
és
tanév
végén
egyénre
szabott
szöveges
értékelést
kapnak.
A második évfolyam első félévétől a tanulók teljesítményét érdemjeggyel, félévkor és év végén
osztályzattal zárják.
Az integráltan oktatott tanulók értékelése során különös figyelmet kell fordítani az egyéni
különbségekre, valamint az egyéni érési ütemre.
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TÁMOP-os pályázat során alsó tagozaton két tanulócsoportban került bevezetésre Szövegértés
szövegalkotás kompetenciaterület, melynek oktatását az alsó tagozaton öt évig (2015-ig)
vállaltuk.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Bevezető és kezdő szakasz

1–4. évfolyam
ALAPELVEK, CÉLOK
Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja
az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges képességek kialakítása, illetve fejlesztése, valamint
az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.
Az anyanyelvi nevelésnek – már kisiskolás korban is – alapvető szerepe van a
kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve válik lehetővé a kultúra aktív
befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, valamint az önálló ismeretszerzés és tanulás.
Az anyanyelvi nevelés elsődleges feladata a szóbeli és az írásbeli kommunikáció önálló
és kreatív használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, a
modern társadalom különféle színterein gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, illetve a
nyelvhasználat változatos tanulói tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása. A tanulási
tartalmak feldolgozása megteremti az anyanyelvi hagyomány megismerésének, a különféle
kommunikációs helyzetekben való aktív részvétel gyakorlásának, valamint az önálló tanulás és
önművelés képesség- és szokásbeli alapjainak a feltételeit.
A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják és
használják anyanyelvüket. Az első iskolai években mégsem az elméleti rendszerezés a tanító
feladata, hanem a változatos és egyre magasabb szinten fellépő gyakoroltatás a különféle
kommunikációs helyzetekben. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi
tudatosság, az árnyalt önkifejezés és a másik megértésének igényére és képességére. E fejlesztési
folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és 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, egymás véleményének megismerése,
a saját gondolatok kifejtése, valamint az irodalmi szövegekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az
esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott befogadása nyit utat.
A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltételeket
teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás
kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához.
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A FEJLESZTÉS TERÜLETEI
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: megalapozza a társas
együttműködés nyelvi képességeit és a kulturált nyelvi magatartást.
Olvasás-szövegértés; bevezetés az irodalmi kultúrába: az olvasás jelrendszerének elsajátításával
és az olvasástechnika eszközzé fejlesztésével feltételt teremt az írott szövegek önálló
megértéséhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető
szövegműveletek önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a
tanulók kritikai érzékét, ítélőképességét és empátiáját, az idegen álláspont elfogadásának, a saját
álláspont megfogalmazásának képességét, a kifejezés nyelvi megvalósulására való figyelmet.
Lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok szerzésére, irodalmi
kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a magyar nyelv és a magyar
kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás megszerettetésére.
Az önálló tanulás képességének fejlesztése: feladata az olvasás-szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése, 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.
Írás-helyesírás: 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.
Írásbeli szövegek alkotása: a tanulók a gyakorlatban sajátítják el az írásbeli nyelvhasználat
néhány alapvető műfajának normáit. Az önálló vélemény kifejezése különféle szövegformákban
történik, s lehetőség nyílik az átírás, a kiegészítés és a kreatív írás alkalmazására.
Ismeretek az anyanyelvről: 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.

KULCSKOMPETENCIÁK

Az anyanyelvi kommunikáció
A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a magyar
nyelvet. Az iskola feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi tudatosság
fejlesztése.
A bevezető szakasz legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, mely egyben a
további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás életkornak megfelelő tudása nélkül
elképzelhetetlen a tudományokban való továbbhaladás.
A kezdő szakasz anyanyelvi nevelésének több területe van, melyeket arányosan kell fejleszteni, s
el kell érni, hogy a különböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson.
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Kiemelt feladat a szókincs gyarapítása és a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és
különféle használatainak a megismerése és tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik
feltétele a szókincs árnyalt ismerete. Másik fontos terület a nyelvtan tanítása, mert ez tudatosabbá
teszi az ösztönös nyelvhasználatot, s így megalapozza a szövegértés és szövegalkotás
összetettebb műveleteit. A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a
legkülönfélébb tevékenységformákban a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és
kreatív használatára nevelni.

Az idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelv tanulása elképzelhetetlen az anyanyelvi kompetenciák magas szintű és tudatos
birtoklása nélkül. Az idegen nyelvi kommunikáció alapvető feladata az anyanyelvi
kommunikációhoz hasonlóan a szövegértési és szövegalkotási kompetencia fejlesztése változatos
tevékenységformák, különféle kommunikációs helyzetek révén.
Digitális kompetencia
A jelen társadalmi helyzetben a legkisebbek egy része már az iskolába lépés előtt is rendelkezik a
digitális kompetencia egyes – sokszor igen esetleges – elemeivel. A tanító építhet ezekre, illetve
a gyerekek érdeklődésére az IST (az információs társadalom technológiái) iránt. Ugyanakkor a
számítógép és a mobil kommunikációs eszközök használta során az iskolában a tudatosságra, a
kritikai attitűdre, a szelekció képességére, az értelmes és ésszerű felhasználásra kell nevelni. A
digitális médiumok révén elérhető információtömeg kezelése, szűrése, kritikája és az ezekre
épülő használat elképzelhetetlen az anyanyelvi kompetenciák, a tudatos nyelvhasználat, a kritikai
és morális érzék nélkül, ezek elsődlegesek a technikai kezelhetőséggel szemben.

A hatékony, önálló tanulás
Az önálló tanulás képességének megalapozásához szükséges a tanulók önálló, kreatív és
magabiztos feladatvégzésének kialakítása és bátorítása. Ennek legfőbb eszköze a folyamatos,
egymásra épülő és differenciált egyéni vagy csoportos tevékenységtípusok bevonása a
pedagógiai folyamatba.
Ugyancsak fontos az önálló tanulás technikai ismereteinek bővítése, az egyéni tanulási stílus
alakulásának támogatása, a hatékony tanulási szokások megerősítése.
Ösztönözni kell a tanulókat arra, hogy a tanórán és azon kívül egyaránt igényük és képességük
legyen a legkülönfélébb források kreatív használatára, összehasonlítására és kritikájára.
Fokozni kell a különböző nyelvi tevékenységekben a tanulók tudatosságát, a kitartását és az
igényességét, segíteni kell őket, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő
időtartamban és mind önállóbb tájékozódással legyenek képesek irányítani.

Szociális és állampolgári kompetencia
Az anyanyelvi nevelés szempontjából a gyermek alapvető környezetének számít az iskola.
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Fontos, hogy a tanító elfogadó, pozitív légkört biztosítson az anyanyelvi munkához, amelyben a
tanulók magabiztosan és örömmel vesznek részt a tevékenységekben, ahol a normasértés nem
pusztán hiba, de a kommunikációs folyamat gyakori, gyakran visszatérő eseménye. Konstruktív
légkörben kell szervezni, folytatni az anyanyelvi tevékenységeket, hogy a tanulók elsajátíthassák
a konstruktív kritika gyakorlatát és a konfliktuskezelés alapjait. Erre építve alakítható ki a nyelvi
kifejezéshez szükséges igényesség és magabiztosság.
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1. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 296– heti óraszám: 8
Témakörök
1. Az olvasás és az írás megtanításának előkészítése
2. Az olvasás-szövegértés képességének fejlesztése:
Betűismertetés és olvasásgyakorlás
Az értő olvasás fejlesztése, szövegolvasás
3. Írástanítás, az íráshasználat fejlesztése:
Az írott betűalakok tanítása
Írástechnikát fejlesztő gyakorlatok
4. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során

1. AZ OLVASÁS ÉS AZ ÍRÁS MEGTANÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE
Fejlesztési feladatok

Tananyag

Szoktatás az iskolai életbe, az A beszéd és a
óvodából az iskolába való
beszédértés
átmenet elősegítése.
fejlesztése
A tanulás eszközeinek és az
eszközök használatának
megismertetése, gyakorlása,
elemi tanulási szokások
kialakítása.
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; beszéd és
beszédértés).

Ajánlott tevékenységA fejlesztés várható
formák
eredménye
Módszertani javaslatok
Beszédlégző, artikulációs, Tiszta, érthető beszéd.
időtartam és helyes kiejtési
gyakorlatok.
Mondókák, versek,
gyermekdalok, találós
kérdések tanulása,
mondása.
Érzékelő, memóriafejlesztő
játékok, bábozás,
szerepjátékok.
Témakörös
szógyűjtésekkel
szókincsfejlesztő
gyakorlatok, képolvasás,
mesemondás.
Mesehallgatás, szóbeli
feladatadás, utasítás
követése, szövegének
értelmezése.
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Az olvasás és az
írás megtanulását
előkészítő
tevékenységek és
gyakorlatok.

Tapasztalatszerzés a
Hang és betű biztos
szövegről, mondatról,
azonosítása.
szóról, hangokról. Hangok
helyének, időtartamának
megfigyelése szavakban.
Hang kiemelése szóból,
önálló hangoztatása és
összekapcsolása más
hanggal. Analizáló,
szintetizáló feladatok:
mondatok, szavak
felbontása, szótagolás,
szóalkotások, szavak
kiegészítése,
mondatalkotások.
Tájékozódás a térben, a
testsémán, a síkban.
Relációkat, térben vagy
síkban elfoglalt helyet,
helyzetet kifejező szavak
értelmezése, pontosítása,
tanulása.

Az írás
megtanulásának
technikai alapozása.

A füzet és az írószerek
Vonalelemek
használatának gyakorlása. felismerése és
Finommozgásokat,
megnevezése.
mozgáskoordinációt
fejlesztő gyakorlatok.
Vonalvezetési gyakorlatok,
betűelemek vázolása, írása.
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE

Fejlesztési feladatok

Tananyag

A szóbeli kommunikációs
készség fejlesztése.
A tanulás iránti érdeklődés és
motiváltság erősítése és
továbbfejlesztése.
Széles körű nyelvi
tapasztalatszerzési lehetőségek
teremtése. A nyelvhasználat
tudatosodási folyamatainak
megindítása. Intenzív szókincsés beszédfejlesztésre
alapozottan új nyelvhasználati
módok (olvasás, írás)
megismerése, eszközi
használatának megalapozása.

Betűismertetés
és
olvasásgyakorlás:
– a beszéd és a
beszédértés
fejlesztése

Ajánlott tevékenységA fejlesztés várható
formák
eredménye
Módszertani javaslatok
Artikulációs és
légzőgyakorlatok. Szavak,
szókapcsolatok, mondatok
helyes kiejtése. Szavak
értelmezése, mondatalkotások. Képolvasás.
Beszélgetés képekről,
eseményekről,
élményekről.
Válaszadás kérdésekre.
Szóban elhangzó utasítások
végrehajtása.
Mese tartalmának követése
hallás után. Egyszerű
kérdések megválaszolása,
feladatok megoldása.

A nyelvi tudatosság fejlesztése.

A tanuló
törekszik az érthető,
értelmes beszédre.
Nyelvi hibáit javítja
tanítói segítséggel.
Alkalmazza a
köszönés, a kérés és a
megköszönés tanult
nyelvi fordulatait.
Megérti az
egyszerű utasításokat
és szóbeli közléseket.

Segítségadással
beszámol olvasmányai
tartalmáról,
olvasásélményeiről.
Játékokban,
feladatmegoldásban,
közös tevékenységben
együttműködő.
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– betűismertetés Hang kiemelése szóból; a
hang és a betű azonosítása;
a hallási, a látási kép és a
beszédmozgás
kapcsolatának kiépítése és
– olvasási
megerősítése.
gyakorlatok
Betű felismerése
betűsorban, betűcsoportban, szavakban; betűk
összeolvasása; szavak,
szókapcsolatok, mondatok,
rövid, egyszerű, néhány
mondatos szövegek
szótagoló, majd folyamatos
elolvasásának gyakorlása
csendesen majd hangosan.
Az olvasottak megértését
elősegítő és ellenőrző
egyszerű feladatok
megoldása.
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–
tapasztalatszerzé
s az anyanyelvi
ismeretek
körében.

A szöveg, a mondat, a szó,
a szótag, a hang és a betű
felismerése és megnevezése konkrét esetekben.
Megfigyelések
a hangok képzéséről és
fajtáiról; a szöveg és a
mondat tagoltságáról
(mondathatár, szavak külön
írása).
Helyesírási szabályosságok
felismerése és alkalmazása:
hangok időtartamának
szerepe, jelölésük;
mondatkezdés és zárás;
nagy kezdőbetűs szavak
begyakorolt
esetekben.
Rövid szövegek olvasása,
szövegértést fejlesztő
feladatok megoldása:
szereplő, helyszín,
események megfigyelése.
Szavak, szövegrészletek
értelmezése
szövegösszefüggésben. Az
olvasmány tartalmára
irányuló kérdések megválaszolása. Az olvasmány
címének, hangulatának
megfigyelése.
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Szövegek olvasásával az értő
olvasás fejlesztése. Az
olvasottak megbeszélése során
erkölcsi kérdések, konfliktusok,
problémák, a megértést akadályozó tényezők kiemelése,
megbeszélése
Irányított tapasztalatszerzés és
beszélgetés a mindennapi élet
néhány jellemző szituációja
kapcsán.

Az értő olvasás
fejlesztése,
szövegolvasás:
– mesék, versek,
történetek
gyermekjátékok a
népköltészet és
a műköltészet
köréből;

Tapasztalatszerzés a versek
és a prózai szövegek
formájának különbségeiről,
a versek rímeiről.
Olvasmányok tartalmának
elmondása.
Történet alkotása képsor
segítségével; párbeszédek
felolvasása szerepek
szerint; telefonálás
modellezése szituációs
játékban.

Tapasztalati alapon
megkülönbözteti a
szöveget, a mondatot, a
szót, szótagot, hangot és
betűt.
A szavakat szótagokra
tudja bontani.

– beszélgetés a
természetről és a
természetvédele
mről;

Az olvasmányok
tartalmához kapcsolódva az
időjárás és a természet
változásainak, az emberek,
az állatok és a növények
életének, életmódjának,
szokásainak megfigyelése.
Állatok, növények
bemutatása olvasott szöveg
és képek alapján.

A tankönyvi
szövegeknek megfelelő
nehézségű olvasmányok
tartalmát néma olvasás
útján megérti. Képes a
tartalomra irányuló
kérdéseket
megválaszolni, egyszerű
feladatokat megoldani.

– empátia,
pozitív és negatív
viselkedésminták
;
– önkifejezés és
együttműködés;

Élethelyzeteket modellező
szerepjátékokban különféle
magatartásformák megidézése, gyakorlása,
Érzelmek
kifejezése
értelmezése,
konfliktusok
mimikával,
és kezelésük.mozdulattal.
Dramatikus játékokban
együttműködés a társakkal.
– a mindennapi Szituációs játékokban a
érintkezés nyelvi köszönés, a bemutatkozás,
fordulatai;
a kérés, az ajándék átadás,
a köszöntés és a
megköszönés különféle
formái.
– az önálló
A feladatmegoldás
tanulás
lépéseinek gyakorlása.
képességének
Látogatás a könyvtárban.
kialakítása:
A könyvtárhasználat
(elemi feladat- szabályainak megmegoldási
figyelése. Ismerkedés
műveletek,
gyermeklexikonokkal,
segédeszközök digitális
használata;
ismeretforrásokkal.
verstanulás).
Memoriterek megtanulása:
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2-3 mondóka, soroló,
találós kérdés, népdal; pl.
Petőfi Sándor: A tavaszhoz;
Weöres Sándor: Szunnyadj,
kis baba; Kocsi és vonat;
Száncsengő; Csanádi Imre:
Farkas üvölt; Szabó
Lőrinc: Tavasz; Tekereg a
szél; Kányádi Sándortól 12 szabadon választott vers.
Az önálló ismeretszerzés
Az
Szövegek ismételt hangos
megalapozása.
olvasástechnika és néma olvasása.
A tanulási képesség fejlesztése. differenciált
Begyakorolt szöveg
fejlesztése: jól
felolvasása az élő
érthető,
beszédhez közelítő
folyamatos, értő hanglejtéssel.
olvasás
kialakítása.
Az olvasási szokások
kialakítása.
Az olvasástechnika fejlesztése.

Fejből tud (öt-hat)
verset, (két-három)
mondókát, nyelvtörőt.
Találós kérdést.
Érthetően, megfelelő
hangerővel mondja el a
memoritereket.
Ismert tartalmú és
gyakorolt szöveget
felkészülés után lassú
folyamatossággal,
szövegszerűen olvas fel.
A mondat végét szünettel
jelzi. Olvasási hibáit
segítségadás mellett
javítja.

3. ÍRÁSTANÍTÁS, AZ ÍRÁSHASZNÁLAT FEJLESZTÉSE
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Fejlesztési feladatok

Tananyag

Az írás jelrendszerének
Az írott
differenciált elsajátítása.
betűalakok
A helyes írásszokások
tanítása.
kialakítása az egyéni
képességkülönbségek figyelembevételével.
Az írástechnika és a tetszetős,
rendezett kézírás megalapozása,
fejlesztése.

Ajánlott tevékenységA fejlesztés várható
formák
eredménye
Módszertani javaslatok
Írott kis- és nagybetűk
alakítása, kapcsolása.

Ismeri és használja a
magyar ábécé betűinek
írott alakjait.
Rövid szavakat,
szókapcsolatokat és
mondatokat betűcsere,
betű-kihagyás nélkül
másol nyomtatott
mintáról is.
Jelöli a mondatkezdést és
-zárást. Gyakorolt
szókészlet körében
alkalmazza a szókezdő
nagybetűt.

Ismeri az időtartam és a
j hang kétféle jelölési
módját.
Az írástechnikát Gyakorlás betűk,
fejlesztő gyakor- betűkapcsolatok, rövid
latok.
szavak írásával. 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.
Szavak írása betűrendben.

4. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során
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Fejlesztési feladatok

Ajánlott
A fejlesztés várható
tevékenységformák
eredménye
Módszertani javaslatok

Tananyag

A tanulási folyamat szükség
szerinti pontjain a tanultak
ismétlése, gyakorlása különös tekintettel az egyéni
képességkülönbségekre.
Egyszerű
A tantervi követelmény
feladatmegoldások formatív elérése.
és szummatív jellegű
felmérésekben. A tapasztalt
hiányosságok pótlására
irányuló gyakorlások.

Diagnosztikus értékelés:
A jobb és balkezesség,
Az irányokban való tájékozódás
A tanulói munkák elemzése
Egyéni tanulási és társas
sajátosságok megfigyelése.

2. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 296 – heti óraszám: 8
Témakörök
1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése
2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába:
Szövegfeldolgozás
Olvasásgyakorlás
Az önálló tanulás képességének fejlesztése
3. Írás, íráshasználat:
Az írástechnika fejlesztése
Az írás eszközi használatának gyakorlása
4. Ismeretek az anyanyelvről:
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása
Helyesírási szabályismeret és alkalmazás
5. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során

A heti óraszám javasolt felosztása:
olvasás:
írás:
nyelvtan:

1.

BESZÉDKÉSZSÉG,

SZÓBELI

4 óra
1,5 óra
2,5 óra

SZÖVEGALKOTÁS
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FEJLESZTÉSE
Fejlesztési feladatok
A szóbeli és az írásos
kommunikációban törekvés a
megértésre és a megértetésre.
Törekvés a mind biztosabb és
önállóbb kommunikációra.
A gondolatok, érzések,
vélemények változatos
kifejezése két vagy több
mondat összekapcsolásával.

Ajánlott tevékenységA fejlesztés várható
formák
eredménye
Módszertani javaslatok

Tananyag
Beszédkészség,
szóbeli
szövegalkotás és
a megértés
fejlesztése.

Légzőgyakorlatok, a
beszédlégzés helyes
beidegződésének
gyakorlása. Artikulációs
gyakorlatok az időtartam és
a hangkapcsolatok helyes
kiejtéséhez. Mondatok,
szövegek olvasásával,
memoriterek elmondásával
a hanglejtés, a hangsúly
szerepének megfigyelése és
helyes alkalmazásának
gyakorlása.

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 udvarias
nyelvi formáit.
Bekapcsolódik a közös
A szókincs gazdagításához tevékenységekbe.
szavak, szinonimák
Alkalmazkodik azok
gyűjtése, értelmezése,
szabályaihoz.
szókapcsolatok, mondatok Eligazodik szűkebb
alkotása, kiegészítése,
környezete társas
átalakítása.
kapcsolatrendszerében.
Vállal közösségi
Mondatok összekapcsolása. feladatot. Felismeri,
Összefüggő mondatok
értékeli és segíti társai
alkotása képek, képsorok ilyen irányú
segítségével, adott vagy
tevékenységét.
választott témáról.
Páros és csoportos
beszélgetés. A kérdezés és
a válaszadás gyakorlása.
Beszélgetés mindennapi
kapcsolatok, emberi
viszonyok, érdekes témák
kapcsán.
Szituációs játékokban a
megszólítás és a különféle
köznapi szituációkra
jellemző nyelvi fordulatok
gyakorlása.
Nem verbális jelzések
tartalmának felismerése,
használata beszéd közben.
Dramatikus játékokkal
mindennapi élethelyzetek
modellezése különféle
szituációkban alkalmazható
magatartásformák és nyelvi
formulák gyakorlásához.
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Mímes játékok, felkészülés
karácsonyi és anyák napi
műsorra.
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, BEVEZETÉS AZ IRODALMI KULTÚRÁBA
Fejlesztési feladatok

Tananyag

Ajánlott
A fejlesztés várható
tevékenységformá
eredménye
k témájának, Az olvasott szöveg
Az olvasmány
Módszertani
szereplőinek,
főbb esetémáját, szereplőit, főbb
ményeinek
megnevezése. eseményeit megnevezi. A
javaslatok

z irodalomolvasás és a könyvek Szövegfeliránti érdeklődés megerősítése, dolgozás:
az információhordozók
– prózai
használatával kapcsolatos jó
szövegek, versek, A szereplők cselekedeteinek szöveg használatával
gyakorlatok és problémák
mondókák,
megítélése, tulajdonságaik megoldja a szövegértést
megismerése, kreatív és kritikus találós kérdések a megfigyelése. Egyszerű
vizsgáló egyszerű, ismert
felhasználói szokások
népköltészet és a oksági összefüggések
feladatokat. Tanítója
kialakítása.
műköltészet, a
felismerése.
segítségével kiemeli az
Különféle kommunikációs
klasszikus és a Mese és valóság
olvasottak lényegét.
helyzetek, szociális kapcsolatok mai magyar,
megkülönböztetése.
Képes két-három
felidézésével és elemzésével a valamint a
Tapasztalatszerzés szavak, összefüggő mondat
gyermek számára mindennapi szomszédos
kifejezések
alkotására. Követhetően
társas helyzetekben való
népek
többletjelentéséről a
számol be élményeiről,
eligazodás elősegítése (pl. a
gyermekirodalmá szövegben.
olvasmányai tartalmáról.
baráti körben, az iskola
ból;
Gondolategységek
közösségeiben, a tipikus felnőtt- egyszerű, rövid lényegének összefoglalása,
gyerek kapcsolatokban) Az
ismeretterjesztő vázlatpont megfogalmazása.
empátia, a beleélő képesség, a és hétköznapi
A cím és a tartalom
fantázia, a kreativitás és az
szövegek;
kapcsolatának felismerése.
önismeret fejlesztése.
Versek formájának
Erkölcsi értékek közvetítése,
megfigyelése, a ritmus, a
tudatosítása.
rím, az ismétlődések
felfedezése.
Mesejellemzők
megfigyelése,
véleményalkotás az
olvasottakról.
Olvasmányok szerzőjének
megnevezése. Az író és
költő fogalom
különbségéről tapasztalatok
gyűjtése.

– barátság,
kölcsönösség,
felelősség
egymásért;

A baráti kapcsolatokat,
családi, iskolai közösségek
életét meghatározó
motívumok, rituálék
megfigyelése, ezek érzelmi
hátterének és nyelvi
formájának vizsgálata az
olvasottakhoz kapcsolódva.
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– dramatikus
játékok.

Rövid mesék, történetek
dramatikus, bábos
megjelenítése.
Népszokások bemutatása.
Az olvasmány tartalmához
kapcsolódó improvizációs
és beleélő játékok. A
szövegmondás
összekapcsolása
mozgással, mimikával.

Az első évfolyamon elsajátított Olvasásgyakorlás Szavak, szókapcsolatok,
új nyelvhasználati módok
.
mondatok és szövegkészségeinek továbbfejlesztése:
részletek ismételt hangos
Jól érthető, folyamatos, értő
olvasása a pontosságra, a
olvasás fejlesztése.
folyamatosságra, a
hanglejtésre, a hangsúlyra,
az írásjelekre irányuló
valamely szempont figyelembevételével.
Szempontokkal irányított
felkészülés után ismert,
begyakorolt szöveg
(részlet) felolvasása.
A tanulási képesség és az
Az önálló tanulás Mesemondás.
információkereső technikák
képességének
Olvasmányok tartalmának
megalapozása.
fejlesztése:
elmondása saját
– szövegmondás; megfogalmazásban.
Beszámoló az
olvasmányokhoz
kapcsolódó személyes
élményekről. Vázlat
felhasználása a
tartalomelmondáshoz.
– memoriterek Mondókák, sorolók, találós
tanulása;
kérdések, népdalok. Petőfi
Sándor: Itt van az ősz, itt
van újra.(részlet), Anyám
tyúkja; József Attila:
Altató; Szabó Lőrinc:
Csiga-biga; Weöres Sándor
és Kányádi Sándor
verseiből szabadon
választva.
A szövegfeldolgozást
előkészítő vagy annak
folyamatához kapcsolódó
érzékelő, utánzó és
memóriafejlesztő játékok.
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Ismert és begyakorolt
szöveget
folyamatosságra,
pontosságra törekvően
olvas fel. A mondat végét
és a vesszőt érzékelteti.
Felismeri, szükség esetén
modellkövetéssel javítja
olvasási hibáit.

Szöveghűen mondja el a
memoritereket.
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Tájékozódás a könyvtárban.

– könyvtárhasználat.

Könyvek jellemző
adatainak megfigyelése
(szerző, cím, kiadó, kiadás
éve, tartalomjegyzék,
terjedelem, illusztráció).
Tapasztalatszerzés a
jellemzők olvasót segítő
szerepéről. Az illusztráció
és a szöveg kapcsolatának
megfigyelése értelmezéssel.
Tájékozódás a könyvekben,
újságokban. A tartalomjegyzék használata.
Egy gyermekújság
szerkezetének, rovatainak
megfigyelése. Olvasás a
gyermekújságból.
A könyvtárhasználat
szabályainak értelmezése,
alkalmazásuk gyakorlása.
Könyvkeresés a
könyvtárban szerző és cím
szerint.

Tanítója segítségével
használja az iskolai
könyvtárat. Felsorolja a
könyvek fő adatait.

3. ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT
Fejlesztési feladatok

Tananyag

Az első évfolyamon elsajátított Az írástechnika
új nyelvhasználati módok kész- fejlesztése.
ségeinek továbbfejlesztése: az
írásmozgások
automatizmusainak és az
íráshoz kapcsolódó helyes
szokásoknak a megerősítése.

Ajánlott tevékenységA fejlesztés várható
formák
eredménye
Módszertani javaslatok
A szabályos betűalakítás és
kapcsolás gyakorlása
betűkapcsolások, szavak,
szókapcsolatok, mondatok
és rövid szövegek írásával.
Figyelem az íráshasználat
normáinak megtartására.
Lendületfejlesztő
gyakorlatok.
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Írása rendezett, a betűket
olvashatóan alakítja és
kapcsolja egymáshoz.
Másoláskor nem vét
írástechnikai hibát.
Szövegminta alapján
felismeri és kijavítja
hibáit. Percenként 15-20
betűt ír.
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Az írás eszközi
használatának
gyakorlása.

Két-három összefüggő
mondat leírása másolás,
tollbamondás után vagy
emlékezetből. Válogató
másolás. Válaszadás
kérdésre.
Mondatok kiegészítése,
bővítése, bennük szavak
kicserélése.
Önállóan alkotott mondat
leírása.
Versek, olvasmányvázlatok
leírása, illusztrálása.
Összefüggő mondatok
alkotása és leírása
akaratlagos írással.

4. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL
Fejlesztési feladatok

Tananyag

Az anyanyelvhasználat tudato- Nyelvtani és
sításának megindítása, a helyes- nyelvhelyességi
írás biztonságának megalapo- ismeretek
zása.
tudatosítása és
A nyelvi elemzési készség fej- alkalmazása:
lesztése és a nyelvtani fogalmak
használatának tudatosítása.
– mondat, szó,
hang, betű;
szótagolás;

Ajánlott tevékenységA fejlesztés várható
formák
eredménye
Módszertani javaslatok
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 megfigyelése.
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Felismeri és megnevezi a
tanult nyelvtani
fogalmakat, szükség
szerint felidézi és
alkalmazza a helyesírási
szabályokat begyakorolt
szókészlet körében.
30-40 begyakorolt szó
esetében helyesen jelöli a
j hangot. Az egyszerű
szavakat helyesen
választja el.
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– szótő és
toldalék;

Szavak megfigyelése a
mondatban: tapasztalatok a
szóalak és a jelentés
változásairól, szótőfelismerési gyakorlatok.
A toldalékok jelölésének
felfedezése, felismerése
szövegben is
szövegértelmezéssel.
Szavak toldalékos alakjának
alkotása.
A -ba, -be, -ban, -ben, -val,
-vel ragos szóalakok helyes
használata és leírása.

– mondatfajták.

Beszélői szándék
felismerése a kijelentő és a
kérdő mondatokban.
Megnevezésük.
Az -e kérdőszó helyes
használatának gyakorlása.
Tapasztalatszerzés a
felkiáltó, az óhajtó és a
felszólító mondatok
használatáról.

A helyesírási készség, a prob- Helyesírási
lémamegoldó gondolkodás és a szabályismeret és
memória fejlesztése.
-alkalmazás:
– az időtartam
jelölése:
-o, -ó, -u, -ú, -ü, ű, -i, -í;
-ít, -ul, -ül;
-tól, -től, -ból, ből,
-ról, -ről;
– a kiejtéstől
eltérő hangkapcsolatok;
– a hagyomány
szerinti írásmód;
– az elválasztás
szabályai;
– a kijelentő és a
kérdő mondat
jelölése.

Szabályszerűségek
felismerése és alkalmazása
írásbeli feladatokban.
Hibajavításkor indoklás a
szabály felidézésével.
A helyesírási eset
felismerése, a jelölés
gyakorlása szóelemzés
segítségével. A leírás és a
helyes kiejtés együttes
alkalmazása.
A j és ly használata a
tankönyvi szókincs
körében.
Szabályismeret és
alkalmazás.
A mondatkezdő nagybetű és
a megfelelő mondatvégi
írásjel jelölése, alkalmazása
írásbeli feladatokban.
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5. ISMÉTLÉSEK, RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉSEK A TANÉV
SORÁN
Fejlesztési feladatok

Témakörönként szerkesztett
feladatlapokon diagnosztikus
értékelés.

Tananyag

Ajánlott tevékenységA fejlesztés várható
formák
eredménye
Módszertani javaslatok
A tanultak felidézése,
áttekintése és rendszerbe
foglalása.
A megszerzett tudás
bizonyítása írásbeli
feladatok megoldásával.
Az elsajátítás szintjét
vizsgáló formatív és
szummatív felmérések
írása.
A tapasztalt hiányosságok
pótlására irányuló
gyakorlások.
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A tantervi követelmény
elérése
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3. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 296 – heti óraszám: 8
Témakörök
1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése
2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába:
Szövegfeldolgozás
Olvasásgyakorlás
Az önálló tanulás képességének fejlesztése
3. Írás, íráshasználat:
Az írástechnika fejlesztése
Az írás eszközi használatának gyakorlása
4. Írásbeli szövegek alkotása:
Fogalmazási alapismeretek
Szövegalkotási gyakorlatok
5. Ismeretek az anyanyelvről:
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása
Helyesírási szabályismeret és alkalmazás
6. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során

A heti óraszám javasolt felosztása:
olvasás:
írás:
fogalmazás
nyelvtan:

3,5 óra
1 óra
1,5 óra
2 óra

1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS
FEJLESZTÉSE

Fejlesztési feladatok
A beszéd tartalmának,
hangzásának, stílusának és
kifejező erejének egymással
összefüggő fejlesztése.
A szóbeli szövegalkotási
készség fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységA fejlesztés várható
formák
eredménye
Módszertani javaslatok

Beszédkészség, A beszédlégzés, a helyes
A tanuló értelmesen,
szóbeli
kiejtés és a mondatfonetikai érthetően mondja el
szövegalkotás és eszközök alkalmazásának gondolatait.
a
megértés gyakorlása különféle kom- Bekapcsolódik a
fejlesztése.
munikációs helyzetekben. csoportos
Szólások, közmondások, a beszélgetésekbe. Figyel
hangzó beszéd, az olvasott beszélgető társaira.
szövegek értelmezésekor Szívesen vesz részt a
szavak jelentésének,
közös tevékenységekben.
stílusértékének
A közös produkciókban
megfigyelése.
segítő, együttműködő
A tapasztalatok
attitűd és a szabályokhoz
felhasználása szövegigazodásra törekvés
alkotáskor és beszélgetés jellemzi.
közben. Felolvasáskor,
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szövegmondáskor
nonverbális eszközök
értelemszerű használata a
kifejezés segítésében.
Páros és csoportos
beszélgetések a gyerekek
élethelyzeteiből vett témákról.
Vélemény igényes
megfogalmazása.
Figyelem a
beszélgetőtársra.
Az üzenet lényegének és
érzelmi hátterének
megfigyelése, értékelése.
Értelmező versmondás.
A segítségkérés és –adás
jellemzőinek megfigyelése
és használata a
gyakorlatban szituációs
játékokban. Üzenetek
tartalmának pontos
közvetítése.
Játékszabályok értelmezése,
elmondása, a játék
megszervezése.
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, BEVEZETÉS AZ IRODALMI KULTÚRÁBA
Fejlesztési feladatok
A szövegelemzésben való
jártasság elmélyítése, az
irodalmi mű befogadása nyújtotta öröm átélése.
Az olvasmányok tartalmához
kapcsolódva a nemzeti kultúra
hagyományainak megismerése.
Új ismeretfeldolgozási
technikák tanítása.

Tananyag

Ajánlott tevékenységA fejlesztés várható
formák
eredménye
Módszertani javaslatok

Szövegfeldolgozá Szövegek
megismerése Megnevezi olvasmányai
s:
önálló, csendes olvasással. szerzőjét, szereplőit és
Prózai művek,
Beszélgetés a szövegről.
azok tulajdonságait.
versek, népkölté- Dramatizált feldolgozás,
Magyarázza
szeti alkotások a beleélés.
cselekedeteiket.
hazai és a külföldi A szöveghez kapcsolódó
Az olvasmányok
szépirodalomból. szövegelemző feladatokkal témájával kapcsolatban
Történelmi tárgyú a szövegértés, értelmezés kérdéseket fogalmaz meg,
olvasmányok.
gyakorlása.
illetve az ilyen kérdésekre
Néphagyományo Az események
választ ad.
kat feldolgozó, sorrendjének, a mesélő
Tanítója segítségével
nemzeti
személyének megállapítása. összefoglalja az
ünnepeket,
Az olvasmányok szerkezeti olvasottak lényegét.
jelképeket,
jellemzőinek vizsgálata.
A szövegrészekhez
természeti és
Lényegkiemelés,
vázlatpontot fogalmaz.
társadalmi
vázlatkészítés.
Konkrét esetekben
jelenségeket
A szereplők
felismer mesére jellemző
bemutató írások. tulajdonságainak értékelése. fordulatokat,
Hétköznapi
Érzelmek kifejezésének
szókapcsolatokat,
szövegek.
megfigyelése.
mesejellemzőket.
Véleményalkotás
Fél-egy oldal terjedelmű,
Népköltészet és cselekedetekről, helyéletkorának megfelelő
műköltészet.
zetekről, magatartásról.
témájú és
Dramatikus
Jellegzetes irodalmi témák szövegnehézségű
játékok.
(pozitív és negatív emberi olvasmányt néma olvasás
Műélvezet, átélés, kapcsolatok, konfliktusok) útján megért. Megoldja a
belefeledkezés. megfigyelése, értékelése. megértést vizsgáló, ismert
Mesékre jellemző kezdő és típusú szövegelemző
befejező fordulatok,
feladatokat.
szókapcsolatok, ismétlődő Az egyszerű szerkezetű
motívumok megfigyelése. mesék, elbeszélések
Tapasztalatszerzés
tartalmát időrendben, több
versekből művészi eszösszefüggő mondattal
közökről (ritmus, rím,
mondja el.
hasonlat, refrén).
Hasonlóságok és
különbségek felfedezése
különféle irodalmi
közlésformákban.
Ritmus-, mozgás- és
beszédgyakorlatokkal
kombinált koncentrációs és
memóriafejlesztő
gyakorlatok.
Beleélő játékok: játék a
tárggyal, tárgyak,
személyek, más élőlények
megjelenítése. Szövegek
dramatizálása,
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megjelenítése.
Egyéni és csoportos
improvizációk.
Gyermekversek előadása
ritmus- és mozgásváltással.
A produkciók
megbeszélése.
Olvasmányok szövegének
reprodukálása, illusztrálása
rajzzal, zenével, képzőművészeti alkotással.
Műsorok összeállítása és
előadása.
Az olvasási készség
eszközszintre emelése. E
tevékenységben a kitartás és a
folyamatjellegű gyakorlás
ösztönzése.

Olvasásgyakorlás. Folyamatosságra és
Ismert tartalmú szöveget
pontosságra figyelő
folyamatosan, kifejezően
felolvasási tréningek.
olvas felkészülés után.
A szöveget értelmező
Felolvasása értelmező, az
felolvasás felkészülés után, írásjelek szerint tagolt.
a mondatfonetikai eszközök Hanglejtése és tempója
használatával.
élő beszédéhez közelítő.
A nagyobb terjedelmű
szövegek olvasását
elősegítő értelmező olvasás
tanulói és tanítói kérdések
megválaszolásával.
Egyszerű szerkezetű
ifjúsági regény elolvasása a
tanító irányításával.

A tanulási képesség fejlesztése. Az önálló tanulás
A tanulók önállóságának
képességének
növelése:
fejlesztése:
a feladatvégzésben;
az információszerzésben és
felhasználásban; a
szabályalkalmazásban (pl.
helyesírás, szövegalkotás,
nyelvi érintkezés);
az önellenőrzésben.

Tájékozódás a szövegben. Feladatainak
A szövegből kiemelt
megoldásakor szükség
tények, információk
szerint használ lexikont,
felhasználása új
szótárt. A könyvtárban
összefüggésben, más
egyszerű kutatási
feladathelyzetben.
feladatokat elvégez,
Kutatómunka az
tapasztalatairól beszámol.
olvasmányok szerzőjének,
eseményeinek, szereplőinek
megismeréséhez.
Ismeretszerzési technikák
tanulása: adatgyűjtés,
elrendezés, feljegyzések készítése és felhasználása
szóbeli beszámolóhoz.
Lexikonok, szótárak,
digitális források használata
feladatmegoldáshoz.
Olvasmánytartalmak
szűkítő és bővítő
elmondása. Beszámolók,
pl.: kutató, gyűjtő munkáról
több összefüggő mondattal.
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– könyv- és
könyvtárismeret;
– gyakorlatok a
könyvtárban;

A könyvtár tereinek,
Eligazodik az iskola
elrendezésének,
könyvtárában. Röviden
rendszerének megfigyelése. ismertet egy általa
Könyvek csoportosítása,
olvasott könyvet, újságkeresése, kiválasztása adott cikket vagy érdekesnek
szempontok szerint.
talált ismeretterjesztő
Könyvek
adatainak filmet.
ismertetése. Szépirodalmi
és
ismeretterjesztő
alkotások
megkülönböztetése a téma
és
a
tartalomjegyzék
alapján.

– prózai szöveg- Memoriterek tanulása:
Szöveghűen, jól érthetően
és verstanulási
Mondókák, sorolók, találós mondja el a memotechnikák.
kérdések, népdalok; pl.
ritereket.
Vörösmarty Mihály: Szózat Kapcsolatot tart a
(legalább az 1–2. vsz.);
hallgatósággal.
Nagy László: Dióverés;
Petőfi Sándor: A füstbe
ment terv; Weöres Sándor:
Éren-nádon; Gárdonyi
Géza: Éjjel a Tiszán; József
Attila: Betlehemi királyok
(1-2 vsz.); 5-8 soros prózai
szövegek.

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez:
A tanulóknak olyan komplex feladatokat adunk, ahol a különböző tantárgyak tanulása során
megszerzett ismereteiket összefüggésében dolgozzák fel
egyénileg vagy csoportosan
1. A régi és a mai iskolai élet összehasonlítása
2. Évszak-ábrázolás (vers, próza, képzőművészet…)
3. Jeles napok (megfigyelés, ajándékkészítés, műsor összeállítása…)
4. Az érzelmek ábrázolása az irodalmi művekben, a képzőművészetben
5. A magyar nép eredetéről
6. Mit tehetünk a madarakért?

3. ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT
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Fejlesztési feladatok

Tananyag

Az írás készségének
Az írástechnika
eszközszintre emelése.
fejlesztése:
E tevékenységben a kitartás és a – írásszokások
folyamatjellegű gyakorlás
megszilárdítása;
ösztönzése.
– lendület és
Az írástempó fokozása mellett a tempó fokozása.
helyesség, az íráskép
Az írás eszközi
rendezettségének, esztétihasználata.
kumának értékként való
elfogadtatása.

Ajánlott tevékenységA fejlesztés várható
formák
eredménye
Módszertani javaslatok
A betűtorzulásokat és hibás Írása jól olvasható,
kapcsolásokat javító
lendületes.
alakítási és kapcsolási
Füzetei rendezettek,
tréningek.
tiszták.
Szavak, szószerkezetek,
bővülő mondatok írásával
az írás lendületének és
tempójának fokozása.
Hosszabb
szövegek
folyamatos írása különféle
írástevékenységekben.
Fogalmazások, nyelvtani
feladatok javított
változatának leírása.
Vázlatírás, ábrák
feliratozása. Néhány
hétköznapi szövegműfaj
gyakorlása (pl. meghívó
tervezése, szövegezése,
postai nyomtatványok
kitöltése).

4. ÍRÁSBELI SZÖVEGEK ALKOTÁSA
Fejlesztési feladatok

Tananyag

Az önkifejezés iránti igény
Fogalmazási
erősítése, különféle formáinak alapismeretek.
és lehetőségeinek
megismertetése,
megvalósításának támogatása.
Ösztönzés a kreativitásra.

Ajánlott tevékenységA fejlesztés várható
formák
eredménye
Módszertani javaslatok
Tapasztalatszerzés
olvasmányokból és tanulói
fogalmazásokból:
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, az
elbeszélő szövegforma
jellemzőiről.
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A tanult fogalmazási
ismeretek felhasználásával kb. egy oldal
terjedelmű elbeszélő
fogalmazást készít.
A tartalmi egységek
kezdetét bekezdéssel jelzi.
Tanítója útmutatásai
alapján kijavítja fogalmazási és helyesírási
hibáit.
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Szövegalkotási
gyakorlatok.

A tanult fogalmazási
ismeretek felhasználása
szövegalkotásakor.
Önálló írásbeli
fogalmazások készítése
elbeszélő szövegformában.
A fogalmazásokba
párbeszédes részek
illesztése.
Az önálló szövegalkotások
elemzése, javítása a
megismert szövegalkotási
szabályok felidézésével.

5. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL
Fejlesztési feladatok

Tananyag

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.

Nyelvtani és
nyelvhelyességi
ismeretek
tudatosítása és
alkalmazása:
- mondatfajták;
- szavak;
- szófajok.

Ajánlott tevékenységA fejlesztés várható
formák
eredménye
Módszertani javaslatok
A felkiáltó, a felszólító és
az óhajtó mondatokban a
beszélő szándékának
felismerése és
megnevezése.
Rokon értelmű és ellentétes
jelentésű szavak szerepének felismerése és
használatuk gyakorlása.
Az ige felismerése és
megnevezése szójelentés
alapján. Különféle időben
végbemenő cselekvések,
történések, létezés
megkülönböztetése. Az
igék idejének felismerése
és megnevezése.
Az igekötők szerepének és
írásmódjának
megfigyelése,
tudatos alkalmazása.
Tapasztalatszerzés a rokon
értelmű és ellentétes
jelentésű igék szerepéről.
Felismerésük és adekvát
használatuk.
A főnevek felismerése és
megnevezése szójelentés
alapján. Fajtáinak
csoportosítása,
megnevezése. A főnevek
megfigyelése a mondatban.
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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.
A mondatot nagybetűvel
kezdi és írásjellel zárja.
A mondat szavait külön
írja.
A begyakorolt szókészlet
körében biztonsággal
alkalmazza a tanult
helyesírási szabályokat.

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A helyesírási készség
fejlesztése.
A helyesírási szabályok
megismerése és alkalmazása.

A többes szám jelölésének
felfedezése, felismerése
szövegben is
szövegértelmezéssel.
Többes számú főnevek
alkotása.
A -ba, -be, -ban, -ben ragos
főnevek helyes használatának gyakorlása
mondatalkotással,
szövegértelmezéssel.
A melléknév felismerése és
megnevezése szójelentés
alapján. Külső és belső
tulajdonságot jelentő
melléknevek megfigyelése,
megkülönböztetése.
A melléknév
fokozhatóságának
felismerése. Fokozott
melléknévi alakok
használata
szövegalkotáskor.
A tanult szófajok
felismerése toldalékos
formában is
szócsoportokban,
mondatban és szövegben.
Helyesírási
Mondatfajták jelölése
szabályismeret és írásban.
-alkalmazás.
Igekötős, valamint
különféle idejű igék
helyesírásának gyakorlása.

Tulajdonnevek, ragos
főnévi alakok, -ó, -ő, -ú, ű végű főnevek, -ít, -ul, ül végű és a kiejtéstől
eltérő írásmódú igék, -s
végű toldalékos
melléknevek írása.
Újabb 20-30 szóban a j
hang biztonságos jelölése
a tanult szófajok körében.

6. ISMÉTLÉSEK, RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉSEK A TANÉV
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SORÁN
Fejlesztési feladatok

Tananyag

Ajánlott tevékenységA fejlesztés várható
formák
eredménye
Módszertani javaslatok
A tanultak felidézése,
áttekintése és rendszerbe
foglalása.
A megszerzett tudás
bizonyítása írásbeli
feladatok megoldásával.
A tantervi követelmények
Az elsajátított tudás
elérése.
bemutatása formatív és
szummatív felmérésekben.
A tapasztalt hiányosságok
pótlására irányuló gyakorlások.

Témakörönként diagnosztikus
felmérés, a szerkesztett
feladatsorok szerint.

4. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 277,5 – heti óraszám: 7,5
Témakörök
1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése
2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába:
Szövegfeldolgozás
Olvasásgyakorlás
Az önálló tanulás képességének fejlesztése
3. Írásbeli szövegek alkotása:
Fogalmazási alapismeretek
Szövegalkotási gyakorlatok
4. Ismeretek az anyanyelvről:
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása
Helyesírási szabályismeret és alkalmazás
5. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések
ÖSSZESEN

A heti óraszám javasolt felosztása: olvasás: 3,5 óra; fogalmazás: 1,5 óra; nyelvtan: 2,5 óra

1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS
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FEJLESZTÉSE
Fejlesztési feladatok
A beszéd és a megértés
továbbfejlesztése, különös
tekintettel a pontosságra, a
folyamatosságra és a
kifejezőerőre, valamint az aktív
szókincs intenzív gyarapítására.

Tananyag
Beszédkészség,
szóbeli szövegalkotás és a
megértés
fejlesztése

Ajánlott tevékenységformák
Módszertani javaslatok

Továbbhaladás
feltételei

A mondat- és
A tanuló értelmesen és
szövegfonetikai eszközök érthetően fejezi ki
alkalmazásának gyakorlása gondolatait.
különféle kommunikációs Használja a mindennapi
helyzetekben (pl.:
érintkezésben az udvarias
párbeszéd, felolvasás,
nyelvi fordulatokat.
kiscsoportos beszélgetés, Beszédstílusát beszélgető
vita, beszámoló).
partneréhez igazítja.
Nonverbális eszközök hasz- Bekapcsolódik csoportos
nálata szituációs
beszélgetésbe, vitába,
játékokban, beszélgetésben. történetalkotásba,
A helyes beszédlégzés
improvizációba, közös
gyakorlása: gazdálkodás a élményekről,
levegővel, a pótlevegő
tevékenységekről való
vételének módja.
beszélgetésekbe,
Állandósult szókapcsolatok, értékelésbe.
a különböző tantárgyak
A közös tevékenységeket
tanulásakor használt
együttműködő
szakkifejezések,
magatartással segíti.
olvasmányokból kiemelt
ritkábban használt szavak
célzott használatával,
mondatbővítéssel,
kiegészítésekkel az aktív
szókincs gyarapítása.
Több mondatos
összefoglaló szöveg
alkotása olvasmányok
tartalmáról, gyűjtött tapasztalatokról,
megfigyelésekről.
Hosszabb szóbeli közlések
tartalmának rövidített
elmondása.
Az egyetértés és az eltérő
vélemény kulturált
megfogalmazása.
Párbeszédes forma
alkalmazása olvasmányok
tartalmának elmondásakor.
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, ELEMI ISMERETEK AZ IRODALOMRÓL
Ajánlott tevékenységformák
Módszertani javaslatok

Fejlesztési feladatok

Tananyag

Az irodalomolvasás
folyamatában a mélyebb
tartalmi rétegekbe hatoló
elemzés útján az értő olvasás
továbbfejlesztése, és az
olvasással kapcsolatban
kialakuló pozitív viszonyulás
megerősítése az irodalommal
való élményszerű találkozásokkal.
– A tanításhoz felhasznált
szemelvények tartalmára
építve a nemzeti
azonosságtudat tartalmának
gazdagítása, ismerkedés
nemzeti és etnikai kisebbségek
kultúrájával, néphagyományaival, az etikai normák
iránti fogékonyság és az
értéktudatos magatartás
fejlesztése, az élő és az élettelen környezettel való
harmonikus kapcsolat
alapjainak megerősítése.

Szövegfeldolgoz
ás:
Prózai és verses
alkotások, népi
játékok,
népszokás
ismertetők a
magyar és a
hazai
nemzetiségek,
népcsoportok
népköltészetéből
.
Elbeszélések és
regényrészletek,
versek a hazai
és külföldi
klasszikus és élő
irodalom
gyermekekhez
szóló
alkotásaiból.
Történetek a
magyarság
múltjából,
kiemelkedő
események, személyiségek
megismeréséhez.
Nagyobb
terjedelmű
irodalmi szöveg
(pl. ifjúsági
regény) feldolgozása.
Hétköznapi
szövegek.

Szövegek megismerése
csendes olvasással. Az
olvasmányok témájának
megfigyelése, azonos
témájú szövegek
összehasonlítása.
Szereplők érzelmeinek
felismerése, emberi
kapcsolatok, szereplők
magatartásának értékelése
többféle szempont figyelembevételével.
Olvasmányélmények
megosztása társakkal.
A szövegről folytatott
beszélgetésben a szép,
csúnya, vidám, szomorú,
jó, rossz minősítő
kifejezések használata és
indoklása a szövegből vett
bizonyítékok
kiemelésével.
Művészi eszközök
keresése lírai és elbeszélő
művekben (ritmus, rím,
refrén, hasonlítások,
megszemélyesítés).
Mesefajták jellemzőinek
megfigyelése. A mesék
nyelvi és szerkezeti
jellemzőinek felismerése.
Jellegzetes irodalmi
témák, motívumok
felfedezése
olvasmányokban.
A művek szerkezeti
jellemzőinek megfigyelése, a tér-idő
változásainak felismerése.
Nagyobb terjedelmű
gyermekirodalmi alkotás
elolvasása a tanító
irányításával.
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Továbbhaladás
feltételei
Másfél oldal terjedelmű
– életkorának megfelelő
– szöveget megért néma
olvasás útján.
Az olvasottakkal
kapcsolatos véleményét
értelmesen fogalmazza
meg.
Elmondja az olvasottak
lényegét. Megjegyzi és
megnevezi olvasmányai
írójának nevét.
Önállóan elolvas egy
nagyobb terjedelmű
irodalmi művet, és azt
tanítója irányításával
feldolgozza.
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Drámajátékok

Ritmus-, mozgás- és
beszédgyakorlatokkal
kombinált
memóriagyakorlatok.
Fantáziajátékok, elképzelt
és valóságos helyzetek
megjelenítése. Részvétel
csoportos játékokban,
állóképek tervezése,
kivitelezése és
megbeszélése.
Mozgás a térben: térkitöltő,
térkihasználó gyakorlatok.
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.

Az olvasástechnika differenciált Olvasásgyakorlás
fejlesztése.
:
Olvasóvá nevelés az egyéni
érdeklődés figyelembevételével. – hangos olvasás;
– néma olvasás.

Szövegek felkészülés utáni Felkészülés után
felolvasásakor a tartalom folyamatosan, érthetően
minél pontosabb
és értelmezően olvassa fel
kifejezéséhez a
az ismert szöveget.
szövegfonetikai eszközök
felhasználása.
Párbeszédes szövegrészek
értelmező felolvasása.
Az interpretáló (értelmező)
olvasás fejlesztéséhez
kérdésekre válaszkeresés a
szövegből. A kritikai és a
kreatív olvasást fejlesztő
feladatok megoldása.
Nagyobb terjedelmű
irodalmi mű olvasására való
felkészülés
folyamatolvasással.

A különböző nyelvi
Az önálló tanulás
tevékenységekben az
képességének
elmélyültség, a kitartás és az
fejlesztése:
igényesség fokozása.
Az önálló tanulás technikai
ismereteinek bővítése, az egyéni
tanulási stílus alakulásának
támogatása, tanulási szokások

Adatgyűjtés, összefüggések
keresése szövegből. Az
adatok csoportosítása,
felhasználása új
feladathelyzetben.
A szöveg kulcsszavainak
kiemelése, szövegtömörítés
és bővítés.

218

Tanulási tevékenységét
fokozatosan növekvő
időtartamban (kb. 20-25
perc) képes tudatos
figyelemmel irányítani.
Feladatainak
megoldásához szükség
szerint igénybe veszi az
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megerősítése.
A könyvtár önálló
használatának erősítése.

Egyszerű szövegek
iskola könyvtárát.
vázlatának elkészítése.
Eligazodik a könyvek
Ennek felhasználása
között. Használja az
–
tartalom elmondáshoz.
ismert kézikönyveket. A
könyvtárismeret; Tájékozódás a történelmi könyvekben,
időben és térben.
gyermekújságokban a
Adatgyűjtés, rendezés,
tartalomjegyzék
beszámoló a régió, a
segítségével eligazodik.
lakóhely irodalmi,
–
történelmi
A memoritereket
könyvtárhasználat nevezetességeiről,
szöveghűen mondja el.
i gyakorlatok;
emlékeiről.
– tanulási
A könyvtári állomány
technikák
megfigyelése.
bővítése;
Az állomány tárolásának,
hozzáférési lehetőségének
megismerése. A katalógus
– memoriterek szerepének megfigyelése és
tanulása.
használatának gyakorlása.
Könyvkeresés szabad
polcon. A tanítási órán
szerzett ismeretek bővítése,
elmélyítése könyvtári
„kutatással” és a digitális
források kritikus
használatával. Beszámoló a
gyűjtőmunkáról.
Feljegyzések az
olvasottakról.
Olvasmánynapló vezetése
segítségadással.
Közmondások, népdalok,
rövid népmese. Kölcsey
Ferenc: Himnusz
(részletek); Petőfi Sándor:
Nemzeti dal, Csatadal,
Tisza (részletek); József
Attila: Mama; Juhász
Gyula: Karácsony felé
(részlet); Nagy László:
Itthon vagyok; prózai
szövegekből 6-8 soros
részletek.

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez:
A tanulóknak olyan komplex feladatokat adunk, ahol a különböző tantárgyak tanulása során megszerzett
ismereteiket összefüggésében dolgozzák fel egyénileg vagy csoportosan
1. A régi és a mai iskolai élet összehasonlítása
2. Színielőadás megtartása (mese dramatizálása)
3. Jeles napok (ünnepi szokások, ajándékkészítés, műsor összeállítása…)
4. Hazánk és lakókörnyezetünk kultúrájának bemutatása egy másik országban élő embernek
5. A Balaton két arca (megfigyelés, verselemzés, rajz…)
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6. Népi játékok keletkezése, gyűjtése, eljátszása
7. A fa szerepe életünkben

3. ÍRÁSBELI SZÖVEGEK ALKOTÁSA
Fejlesztési feladatok

Tananyag

A képzelet, az önkifejezés
Fogalmazási
aktivizálása újabb
alapismeretek.
szövegformák megismerésével
és az írásbeli szövegalkotás
képességének
továbbfejlesztésével.
Az írásbeli szövegalkotó
készség fejlesztése.

Szövegalkotás.

Ajánlott tevékenységformák
Módszertani javaslatok
A leírás tartalmi, szerkezeti
jellemzőinek, a bemutatás
sorrendjének, nyelvi
eszközeinek megfigyelése
irodalmi példákon és
tanulói fogalmazásokon.
Megírt levelek,
üdvözlőlapok, postai
levelezőlapok gyűjtése,
megfigyelése, tartalmi és
formai
összehasonlításuk,
Szemléletes
leírások
jellemzőik
összegyűjtése.
készítése egyszerű
tárgyról,
A
címzetthez
igazodó stílus
növényről,
állatról,
felfedezése.
emberről.

A továbbhaladás
feltételei
Adott vagy választott
témáról 8-10 mondatos
fogalmazást készít a
tanult fogalmazási
ismeretek alkalmazásával.

Elbeszélő fogalmazás írása
párbeszéd alkalmazásával.
Levélírás füzetben, majd
levélpapíron. Üdvözletek
írása különféle alkalmakra.
Igazodás a címzetthez.
Az írásbeli fogalmazások
elemzése, javítás a tanító
irányításával.

4. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL
Fejlesztési feladatok
Az alsó tagozatban elsajátított
anyanyelvi ismeretek
rendszerbe foglalása,
megerősítése és

Tananyag
Nyelvtani és
nyelvhelyességi
ismeretek.
A szófajokról

Ajánlott tevékenységformák
Módszertani javaslatok
Szófaj-felismerési
gyakorlatok.
Az igék megfigyelése a
mondatban.
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A továbbhaladás
feltételei
Az alsó tagozaton tanult
anyanyelvi ismeretei
rendszerezettek.
Biztonsággal felismeri a
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működőképességének fokozása. tanultak bővítése,
Az alapvető nyelvi készségek elmélyítése.
automatizmusainak
megszilárdítása. Ösztönzés a
megismert nyelvi eszközök,
nyelvhelyességi és helyesírási
szabályok alkalmazására a
szóbeli és az írásbeli
nyelvhasználatban.

A személyes névmások és tanult szófajokat és
az igei személyragok
megnevezi azokat
szerepének megértése.
szövegben is.
Felismerésük és megA begyakorolt szókészlet
nevezésük, alkalmazásuk körében helyesen
gyakorlása.
alkalmazza a tanult
Az igemódok fogalmának helyesírási szabályokat.
megismerése.
Nem ejt mondatkezdési,
Az igemódok és a
mondatzárási hibát, nem
mondatfajták kapcsolatának hagy ki vagy cserél fel
felfedezése. Az igék
betűket.
különféle módú alakjainak Írásbeli munkái
helyes leírása.
rendezettek, olvashatóak.
A tulajdonnevek
Helyesírását
csoportjainak megismerése: önellenőrzéssel
személynevek, állatnevek, felülvizsgálja, szükség
földrajzi nevek,
esetén javítja.
intézmények neve,
márkanevek, címek.
A névelők és a névutók
szerepének megfigyelése.
Felismerésük és
megnevezésük mondatban,
szövegben.
A névelők helyes
használata.
A számnév fogalmának és
fajtáinak felismerése és
megnevezése.
A fokozott számnévi alakok
helyes használatának
gyakorlása.
Az állító és a tagadó
mondatok tartalmának
vizsgálata,
összehasonlításuk.
Tapasztalatszerzés a szavak
rendjéről a mondatban.
Az egyszerű és az összetett
szavak jelentésének
megfigyelése.
Szóalkotások: összetett
szavak, tulajdonnévből
képzett melléknevek.
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Helyesírási
Helyesírási szabályok
szabályismeret és alkalmazása különböző
-alkalmazás.
írástevékenységekben:
igeidők, ragos és kiejtéstől
eltérő írásmódú igék;
felszólítást kifejező
igealakok; igekötős igék;
tulajdonnevek, fokozott
melléknevek és számnevek;
ragos névszók; névutós
szerkezetek; betűvel írt
számnevek; a keltezés
többféle formája.

5. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS, ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉS
Fejlesztési feladatok

Témakörönként diagnosztikus
felmérés, szerkesztett
feladatlapokon.

Tananyag

Ajánlott tevékenységformák
Módszertani javaslatok

Továbbhaladás
feltételei

Az alsó tagozatban tanult
nyelvtani
ismeretek
rendszerezése.
A tanultak alkalmazása az
elsajátítás szintjét vizsgáló A tantervi követelmények
formatív és szummatív
elérése.
felmérésekben. A tapasztalt
hiányosságok pótlására
irányuló gyakorlások.
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AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ
Az anyanyelv fejlettsége és fejlesztése szorosan összefügg a gondolkodás fejlettségével. A gondolkodás
fejlettsége magasabb anyanyelv-használati szintet eredményez, az anyanyelv állapot fejlesztése pedig,
árnyaltabb gondolkodást tesz lehetővé. Az anyanyelven való beszéd minden más tárgy tanulásának
feltétele és eszköze, ezért a fejlesztés minden tantárgy feladata. A tanításnak nyelvhasználat-központúnak
kell lennie, az értékelésnek ehhez alkalmazkodva rendkívül toleránsnak, alkalmazkodva a gyermeki
gondolkodás egyéni szintjeihez is.
A kisiskolások anyanyelvi nevelésében is kitüntetett szerepe van a tanulás folyamatát kísérő, folyamatos
fejlesztő értékelésnek. Ennek módja elsősorban szóbeli, ritkábban írásbeli. Célja, hogy megőrizze a
kezdeti tanulási motiváltságot, segítse az esetleges lemaradások pótlását és átsegítse a tanulókat az új
nyelvhasználati módok elsajátításának nehézségein, orientálja az igényes anyanyelvhasználat és a
kultúraelsajátítás képességeinek, készségeinek megalapozását.
A szóbeli értékelés általában a tanító feladata, de értékelhetik a tanulók is egymást, önmagukat is
(pl. felolvasáskor, írásbeli feladatok esztétikumának megítélésekor, versmondáskor, olvasmányok
tartalmával kapcsolatos szóbeli beszámolók, gyűjtőmunka, dramatikus játékok, megjelenítések
kivitelezésének megbeszélésekor).
A tanulók fejlesztésében és fejlődésük követésében megkülönböztetett szereppel bír az írásbeli
munkák azonnali javítása, értékelése és javíttatása, valamint az e tapasztalatokra épülő, folyamatos,
személyre szabott, differenciált gyakorlás. Igen fejlesztő hatású, ha a tanító az írásbeli feladatok
megoldását rövid, figyelemfelhívó, orientáló írásbeli szöveges észrevételekkel, megjegyzésekkel
kommentálja a továbbhaladást segítendő (pl. írásmunkák tartalmának, kivitelezésének, fogalmazványok
tartalmának, helyesírásának, külső alakjának, tollbamondásra írás helyességének, feladatlapos munkák
tartalmának ellenőrzésekor).

A szóbeli és az írásbeli értékelés egyaránt két szempontot vesz tekintetbe. Vizsgálja a
relatív teljesítményt, regisztrálja a fejlődést, illetve a tanuló aktuális teljesítményét/fejlettségét
összeveti az elvárt normákkal, fejlettségi kritériumokkal. Akkor éri el célját, ha segíti a diákot a
vele szemben támasztott követelmények megértésében és az ezeknek való megfeleléshez vezető
utak, módok megtalálásában, felismerésében és megvalósulásában.
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Idegen nyelv
Helyi tantervünkben a Raabe tanterv anyagát adoptáltuk és dolgoztuk át.

Angol nyelv
A tantárgy célja
A tanulóban alakuljon ki pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt.
A tanuló olyan szinten sajátítsa el az angol nyelvet, hogy a hétköznapi kommunikáció során
sikeresen tudja azt használni mind írásban, mind szóban.
A nyelvi készségek megfelelő megalapozása tegye lehetővé, hogy reális választási lehetősége
legyen a nyelvtanulás folytatása.
Ismerkedjen meg az angol nyelvi közösségek mindennapi életével, társadalmával,
kultúrájával.
A civilizációs ismeretanyag révén tegyen szeri szélesebb látókörre, fejlődjön ki tolerancia
képessége, ébredjen fel érdeklődése a másság iránt.
Szeresse meg a nyelvtanulást, jelentsen számára intellektuális élményt és élvezetet az angol
nyelv használata, és segítségével gazdagodjon személyisége, bővüljenek társas kapcsolatai,
ismeretei a világról.
Tudatosuljon a tanulóban, hogy az idegen nyelv a kommunikáció eszköze.
Ismerkedjen meg olyan általános tanulási módszerekkel, amelyek segítik tanulási
szokásainak kialakítását, és ezzel az önálló tanulást.
Módszertani javaslatok
Kommunikációs készség fejlesztése
Ahhoz, hogy a fentiekben megfogalmazott célt elérjük, lehetőséget kell biztosítanunk ahhoz,
hogy a tanuló:
 angolul beszélgessen párban, csoportban és tanárával,
 használhassa a nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására,
 vegyen részt különböző nyelvi tevékenységekben (játékok, szerepjátékok, közvéleménykutatás)
 kreatívan és fantáziával használhassa a nyelvet,
 megvitassa ötleteit, élményeit, érdeklődését a többiekkel,
 saját élvezetére illetve információ szerzésként hallgasson vagy olvasson nyelvi
anyagokat,
 különböző szóbeli nyelvi anyagokra reagáljon,
 különböző fajtájú nyelvi anyagokat készítsen.
Tanulmányi készség fejlesztése
A nyelvi készségek megfelelő megalapozása akkor eredményes, ha a tanuló teljesíti az
évfolyamonkénti és készségek szerinti bontásban szereplő követelményeket.
A tanulót meg kell tanítani arra, hogy:
 törekedjen a helyes kiejtésre és intonációra,
 kövesse az utasításokat és útbaigazításokat,
 tudjon rákérdezni a jelentésre, tudja tisztázni amit nem ért,
 kérdezzen, kérdésre válaszoljon, utasítást adjon,
 kérjen és adjon információt, magyarázatot,
 kezdeményezzen és folytasson párbeszédet,
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 fejezze ki egyetértését, egyet nem értését, érzéseit, véleményét,
 az olvasott vagy hallott szöveget globálisan megértse, illetve a számára szükséges
információt kiszűrje,
 írjon le, vitasson meg eseményeket.
Angol nyelvi kultúra
A civilizációs ismeretek megszerzése céljából fontos, hogy a tanulóknak lehetőséget
biztosítsunk, hogy:
 autentikus anyagokkal dolgozzon,
 tanuljon meg angol nyelvű dalokat, mondókákat, közmondásokat,
 vesse össze a magyar szokásokat, kultúrás az angol nyelvi közösségekével,
 felismerje a nyelvben rejlő kulturális attitűdöket és megtanulja a társadalmi konvenciók
használatát.
Nyelvi tudatosság fejlesztése
Az általános nyelvi tudatosság eléréséhez a tanulót meg kell tanítani, hogy:
 kívülről megtanuljon lexikai egységeket, rövid szövegeket,
 következtessen ki jelentést szövegkörnyezetből és egyéb nyelvi információkból,
 használja a szótárakat,
 megértse és alkalmazza a tanult mintákat, szabályokat,
 tudja kezelni váratlan helyzeteket,
 alakítsa ki önálló tanulási stratégiáit.
A hallássérült tanulók esetében:
A tanítási módszerek és a tartalom megválasztásánál a hallásállapotra, a nyelvhasználat
nehezítettségére figyelemmel kell lenni.
A beszédfogyatékos tanulók esetében:
A beszédfogyatékosság típusához igazodó módszerek - pl. dadogók esetében az írásbeliség,
diszlexiás tanulóknál pedig az auditív módszerek - elsőbbségét szükséges biztosítani.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók esetében:
Az élő idegen nyelv oktatását azoknál az autisztikus tanulóknál érdemes megkezdeni, már
kommunikatív módon, változatos kontextusokban és funkciókban használják anyanyelvüket.
Gyakran egyedi megítélés alapján javasolni kell az autisztikus gyermekek értékelés alóli
felmentését.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók estében:
Az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel történjen.
A tananyag elsajátítása egyénre szabott ütemezéssel és megsegítéssel történik, egyéni fejlesztési
terv alapján.
A fejlesztési követelmények irányadók, egyéni adottságtól függően, a megfelelő szakértői
bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.

Értékelés
Az eredményes tanulás tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékesés és
ellenőrzés, melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen mértékig sajátították el a
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tanagyagot; mennyire tudják teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A
rendszeres értékelés tehát visszajelzést nyújt a tanárnak és a tanulónak a tanulási folyamat
sikerességéről és útmutatást ad a további közös munka megtervezéséhez.
Az értékelés legyen sokoldalú, terjedjen ki a négy alapkészségre, a nyelvtani anyag és a
szókincs elsajátításának vizsgálatára. A jelen tantervben megfogalmazott követelmények
maximális teljesítése a jeles tanulóktól várható el.
A tanulók teljesítményét havonta érdemjeggyel, év végén osztályzattal zárjuk.
Az első három évfolyamon a tanulók munkáját folyamatosan szóban értékeljük, félévkor és
tanév végén szöveges értékelést kapnak.
A negyedik évfolyam első félévétől a tanulók teljesítményét havonta érdemjeggyel, év végén
osztályzattal zárjuk.
Hallássérült, beszédfogyatékos, diszlexiás és diszgráfiás tanulók esetében:
 Beszédállapotától függően választhat, hogy kívánja-e tanulni az idegen nyelvet. Ebben az
esetben a tanár a kiejtésnél legyen tekintettel a hallássérülés, beszédfogyatékosság tényére.
Főleg az írásbeliség domináljon az órákon!
 A szülő az iskola igazgatójától kérheti a sérült tanuló idegen nyelv tanulása alóli felmentését,
amennyiben ezt szakértői vélemény alátámasztja.
 Integrált oktatásunkban a jelbeszédet, az ujj ABC-t nem alkalmazzuk!
Valamennyi integráltan oktatott tanulók értékelése során különös figyelmet kell fordítani az
egyéni különbségekre, valamint az egyéni érési ütemre.
Feltételek
Az eredményes idegennyelv-oktatás elengedhetetlen feltétele a mellékletben felsorolt
eszközökön kívül
 a jó képzett, diplomás nyelvtanár, akinek mind nyelvtudása, mind módszertani
képzettsége magas szintű
 csoportbontás
 a diákok számára tankönyvcsalád, füzet, szótár
 baráti levelezések, csereutak is segíthetik a nyelvtanulás folyamatát.

226

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Angol nyelv 1. évfolyam
Heti óraszám 1, éves óraszám: 37.
A tantárgy helyi speciális célja
A nyelvtanulás első évében legfontosabb célunk a nyelvtanulás megszerettetése, a
nyelvtanuláshoz szükséges alapvető szóbeli készségek megalapozása, a nyelvtanulás szokásának
kialakítása, az idegen nyelv iránti érdeklődés felkeltése.
Célunk, hogy a tanulók elsajátítsák az alapszókincset, amelynek segítségével a beszéd már
örömöt szerez. Az első évfolyamon az angol nyelv oktatása szóbeli előkészítés, amikor csak az
értésre, az ismétlésre és a beszédre koncentrálva a tanulók megismerkednek az idegen nyelv
ritmusával, intonációjával, kiejtésével.

Tananyag
Beszédszándékok
 köszönés, üdvözlés, elköszönés
 bemutatkozás
 bemutatás
 információkérés, információadás
 dolgok azonosítása, megnevezése (What's this? It's a/an …)
 köszönet kifejezése
 jókívánságok
 kínálás
Fogalomkörök
Fogalomkörök alatt a nyelveknek azon szematikai területeit értjük, amelyek kifejezéséhez
különböző nyelvtani struktúrákat használunk.
 létezés kifejezése (be)
 kohéziós eszközök:
o névelők (a/an)
o névmások:
 birtokos (my, your)
 személyes (I, you, he, she, it)
 mennyiségi viszonyok:
o számok (1-12)
 minőségi viszonyok: színek, néhány alapvető melléknév, kor
 térbeli viszonyok: méret (big/small)
 felszólító mód
 hangtani szabályszerűségek: szóhangsúly, intonáció; összevont alak
Témakörök
Az én világom
 bemutatkozás
 ismerkedés
 testrészek
 tulajdonságok
 színek
A család tagjai
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Kedvenc állatok nevei
Étkezés:
 ételek
 italok
 kínálás
Öltözködés:
 ruhadarabok neve
A továbbhaladás feltételei
Beszédértés
 ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket, egyszerű mondatokat
 értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait,
 értse meg a tananyagra vonatkozó egyszerű kérdéseket és tudjon ezekre reagálni,
Beszédkészség
 tudjon megközelítőleg helyes hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű mondatokat
ismételni, kimondani
 beszédben minél inkább közelítse meg az adott idegen nyelv hangjainak képzését,
 tudjon egyszerű információkat adni és kérni
Szókincs
A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő
szókinccsel, amely körülbelül 100 aktív és 50 passzív szóból áll.
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Angol nyelv 2. évfolyam
Heti óraszám 1, éves óraszám: 37.
A tantárgy helyi speciális célja
 Az alapvető szóbeli készségek továbbfejlesztése és az írásbeli alapkészségek kialakítása.
Ébredjen fel a tanuló érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt.
Tananyag
Beszédszándékok
 értés, nem értés kifejezése (pardon?)
 köszönések, üdvözlések
 tudás, nem tudás kifejezése
 tetszés, nem tetszés kifejezése
 bocsánatkérés
 modális jelentések kifejezése
Fogalomkörök
 létezés (be)
 birtoklás (have got)
 kohéziós eszközök: névelők (a/an); névmások: személyes, birtokos
 mennyiségi viszonyok: számok 1-20; főnév többes száma
 térbeli viszonyok: néhány alapvető előljárószó (in/on)
 modális jelentések kifejezése: képesség (can)
 hangtani szabályszerűségek: többes szám: 's' végződése
Témakörök
Az én világom
 emberek egyszerű jellemzése
 külsőm
 mit szeretek, mit nem
Ház, lakás
 a ház részei, szobák
 néhány alapvető bútordarab
 iskola
Étkezés
 gyümölcsök, zöldségek,
 helyes táplálkozás, étkezési szokások
 vásárlás
Ünnepek
 összehasonlítás a célnyelvi ország(ok) ünnepeivel
Tanórai utasítások
Mese
A továbbhaladás feltételei
Beszédértés
 ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat,
 értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait,
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 legyen képes megoldani a hallás utáni értés gyakorlatok szövegéhez rendelt feladatokat.
Beszédkészség
 tudjon megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű
mondatokat ismételni és kimondani,
 tudjon egyszerű információkat adni és kérni,
 dalokat, mondókákat tudjon memoriterként is elmondani
Olvasásértés
 ismerje fel és értse meg a leírt szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat
 tudjon ezekre cselekvéssel vagy szóban reagálni
Íráskészség
 tudjon szavakat, egyszerű mondatokat helyesen másolni,
 tudjon minta alapján egyszerű feladatokat írásban megoldani,
 tudja az angol ABC betűit diktálás után megérteni és leírni
Szókincs
A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő
szókinccsel. Ez átlagosan 150 aktív és 80 passzív szóból áll.
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Angol nyelv 3. évfolyam
Heti óraszám 1, éves óraszám: 37.
A tantárgy helyi speciális célja
Az írásbeli készségek továbbfejlesztése, a biztos olvasási készségek kialakítása, a
legfontosabb nyelvtani fogalmak megalapozása. Az eddig tanult anyagok írásbeli rögzítése és a
hallás utáni beszédértés fejlesztése.

Tananyag
Beszédszándékok
 felszólítások, parancsok kifejezése
 információkérés
 információadás
 telefonálás
 modális jelenségek kifejezése
Fogalomkörök
 létezés kifejezése (to be, there is)
 birtoklás (have got)
 kohéziós eszközök: névelők (a/an/the); névmások: személyes, birtokos
 mennyiségi viszonyok: 1-100, többes szám, idő kifejezése
 térbeli viszonyok: előjlárószók (in, on, at)
Témakörök
Az én világom
 emberek külső jellemzése
 tárgyak leírása (színek, melléknév)
Környezetem
 a lakás és szobái
 boltok, épületek a városban
Étkezés
 kedvenc ételeink
 angol ételek
Ünnepek
 Magyarországon nem ismert ünnepek története
Tanórai utasítások, és reagálások
Mese

A továbbhaladás feltételei
Beszédértés
 ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket, mondatokat,
 tudja végrehajtani a tanár szóbeli és írásbeli utasításait
 a hosszabb terjedelmű szövegből hallás után tudjon tanári segítség nélkül számára fontos
információt kiszűrni.
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Beszédkészség
 tudjon egyszerű mondatokat képezni és azokat helyes hanglejtéssel, intonációval
kimondani
 egyszerű szövegeket tudjon memoriterként is elmondani
Olvasásértés
 ismerje fel az eddig tanult szavakat, kifejezéseket írott formában és értse is meg őket
 olvasott szöveg után egyszerű feladatokat tudjon megoldani, tudjon válaszolni a szövegre
vonatkozó egyszerű kérdésekre
 tudjon egyszerűbb szöveget hangosan, folyamatosan, helyes kiejtéssel és intonációval
olvasni
Íráskészség
 legyen képes diktálás után, ismert szavakat, kifejezéseket helyesen leírni
 tudjon minta alapján feladatokat megoldani,
 ismerje az angol ABC betűit és tudjon egyszerűbb szavakat betűzni.
Szókincs
A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő
szókinccsel. Ez átlagosan 250 aktív és 100 passzív szóból áll.
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Angol nyelv 4. évfolyam
Heti óraszám 2, éves óraszám: 74
A tantárgy helyi speciális célja
Az angol alapvető nyelvtani fogalmak helyes használatának rögzítése: az egyszerű és a
folyamatos jelen idő alapszinten történő elkülönítése. Fontos az alapkészségek továbbfejlesztése,
cél, hogy a tanulók önálló véleményt, gondolatokat el tudjanak mondani az idegen nyelven. A
tanulókat meg kell ismertetni a célnyelvi országok kultúrájával.

Tananyag
Beszédszándékok
 szándék kifejezése
 tiltás kifejezése
 információkérés, információadás
 bemutatás
Fogalomkörök
 egyszerű jelen idő és folyamatos jelen idő összehasonlítása
 térbeli viszonyok: elöljárószók
 birtokos szerkezet, birtokos névmások
 mennyiségi viszonyok, rendhagyó többes számú főnevek
 időbeli viszonyok: dátum, elöljárószók
Témakörök
Az én világom
 napirend: idő, helyek, (épületek)
 szabadidő
 az iskola
 névnap, születésnap
Országok
Vásárlás
A lakás és berendezése
Kiegészítő anyagra
 Kulturális ismeretek, (Nagy-Britannia)
 Videofilmek
 Hobbik
 Projekt készítése
A továbbhaladás feltételei
Beszédértés
 a szóbeli utasításokat tudja hibátlanul végrehajtani
 a hallás utáni szöveghez rendelt feladatokat tudja megoldani.
Beszédkészség
 tudjon mondatokat képezni, helyes kiejtéssel és hangsúllyal
 legyen képes reagálni látott, vagy hallott eseményekre
 kisebb, rövidebb párbeszédeket társaival tudjon összeállítani
 tudjon párbeszédeket, szövegeket memoriterként is elmondani.
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Olvasásértés
 helyes kiejtéssel, hangsúllyal, megfelelő tempóban tudjon egyszerű szöveget felolvasni
 tudjon az olvasott szövegre vonatkozó feladatokra írásban és szóban válaszolni.
 legyen képes a számára fontos információkat kikeresni a szövegből.
Íráskészség
 tudjon egyszerűbb mondatokat, rövid szöveget diktálás után is helyesen leírni
 tudjon egyszerű, baráti képeslapot, levelet írni
Szókincs
A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő
szókinccsel. Ez átlagosan 400 aktív és 150 passzív szóból áll.

Az alkalmazott tankönyvek kiválasztásának elvei
Az elmúlt hat évben négy különböző tankönyvet próbáltunk ki, de egyik sem tűnt számunkra
tökéletesnek Többnyire az Oxford kiadó kurzuskönyvei, színezős, kevés szöveget tartalmazó
munkáltató könyvei váltak be (pl. Járó I.: Hello). Az első két évfolyamra ezért nem szeretnénk
konkrét tankönyvekhez kötni a tantervünket, szerintünk nincs is jelentősége, hisz valamennyi
tankönyv ugyanazokat az alaptémákat dolgozza fel csak más sorrendben.
A harmadik évfolyamra bevált a Chatterbox I. tankönyvcsalád, amely megfelel a kis
óraszámú nyelvóráknak és előkészíti a 4. osztálytól használt Project English sorozatot. Ezek a
könyvek jóval több ismeretanyagot tartalmaznak, és mivel ettől az évfolyamtól megnövekszik az
óraszám, ezt alkalmasnak tartjuk az angol nyelv tanítására. Ugyanakkor a számonkérésre is több
lehetőséget adnak, tekintettel arra, hogy az alsóbb évfolyamokon használt szöveges értékelést
már felváltja az osztályzás.
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.
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Német nyelv
A tantárgy célja
A középfokú nyelvvizsga szintjét elérő vagy erősen megközelítő nyelvi szint, kezdeményező
kommunikációs készség a célnyelven, egy idegen nyelv kommunikációképes szintű ismerete,
amely ma már Európában alapkövetelmény. A NAT lehetségesnek, sőt kívánatosnak tartja, hogy
- amennyiben a lehetőségek ezt megengedik - az élő idegen nyelv tanítása/tanulása ne csak az
ötödik évfolyamban kezdődjék, hanem korábban. Ezért a témakörök sorrendje és csoportosítása
eltér a NAT-ban leírt ajánlástól. A fő cél az, hogy mind szélesebb területen tudja használni a
tanuló idegen nyelvet a köznapi kommunikációs helyzetekben, jobban ismerje a célnyelvi ország
kultúráját, szokásait. A tanterv lehetővé kívánja tenni, hogy a nyolcadik évfolyam befejezése
után a tanulók középfokú nyelvvizsgának megfelelő tudásanyaggal rendelkezzenek. Ugyancsak
cél az, hogy az idegen nyelv tudásának ismeretében a tanulók jobb feltételekkel indulhassanak
egyrészt a továbbtanulásban, másrészt pedig a munkahely keresésében.

Általános fejlesztési követelmények
A tanuló értse meg a normális beszédtempónál alig lassúbb, általános műveltségkörhöz
tartozó német nyelvű szöveget. Köznapi helyzetekben (útbaigazítás, lakóhely, baleset-betegség,
turistaforgalom, vásárlás stb. tudjon információt adni és kérni).
A szókincs nagysága:
o évfolyam: 100 aktív szó, kb. 50 passzív szó
o évfolyam: 150 aktív szó, kb. 80 passzív szó
o évfolyam: 300 aktív szó, kb. 150 passzív szó
o évfolyam: 300 aktív szó, kb. 150 passzív szó
Általában a könyvek nem pontosan darabszámra tartalmazzák a lexikai anyaghoz tartozó
szavakat, ezért szükséges az, hogy a tanulók kézzel írt szótárát pontosan vezettessük, hiszen a
szavak számonkérésének ez képezi megbízható alapját.
A hallássérült tanulók esetében:
A tanítási módszerek és a tartalom megválasztásánál a hallásállapotra, a nyelvhasználat
nehezítettségére figyelemmel kell lenni.
A beszédfogyatékos tanulók esetében:
A beszédfogyatékosság típusához igazodó módszerek - pl. dadogók esetében az írásbeliség,
diszlexiás tanulóknál pedig az auditív módszerek - elsőbbségét szükséges biztosítani.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók esetében:
Az élő idegen nyelv oktatását azoknál az autisztikus tanulóknál érdemes megkezdeni, már
kommunikatív módon, változatos kontextusokban és funkciókban használják anyanyelvüket.
Gyakran egyedi megítélés alapján javasolni kell az autisztikus gyermekek értékelés alóli
felmentését.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók esetében:
Az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel történjen.
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A tananyag elsajátítása egyénre szabott ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények
irányadók, egyéni adottságtól függően, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak
alapján követelendőek.
Javasolt az egyéni fejlesztési terv használata.

Értékelés
Mind a szóbeli, mind az írásbeli értékelés három - három fő területet foglal magában: a
beszédértést, a beszédet és a fordítást, illetve a szövegértést (értő néma olvasást), az írásbeli
feladatokat és az írásbeli fordításokat. A szóbeli feladatokat a hagyományos módon kell
értékelni, de a kezdeti szakaszban pontozásos rendszert kell alkalmazni, amely aztán szövegesen
értékelhető, majd 4. évfolyamon jeggyé konvertálható. Az írásbeli munkákat célszerű százalékra
átszámítani, és ezzel jobban biztosítható az objektív értékelés. Különösen az írásbeli munkák
esetén ügyelni kell arra, hogy az értékelésre szánt feladatok, témazárók többféle feladatból
álljanak.
Az írásbeli feladatok értékelésének javasolt százalékos értékrendje a negyedik évfolyam 2.
félévében
o 0%-tól 39%-ig
elégtelen
o 40%-tól 59%-ig
elégséges
o 60%-tól 74%-ig
közepes
o 75%-tól 90%-ig
jó
o 91%-tól 100%-ig
jeles
Az értékelésben arra is gondot kell fordítani, hogy ne csak közösen feldolgozott, megbeszélt
nyelvi anyag alapján kérjünk számon és értékeljünk, hanem az lenne az optimális, ha a tanulók
mind szóban, mind írásban megértenének - globálisan - olyan szöveget szótár nélkül, amely 5%nál kevesebb idegen szót tartalmaz.
Az első három évfolyamon a tanulók munkáját szövegesen értékeljük. A negyedik
évfolyamban a tanulók teljesítményét érdemjeggyel értékeljük, az év végén osztályzattal
minősítjük.
Hallássérült, beszédfogyatékos, diszlexiás és diszgráfiás tanulók esetében:
 Beszédállapotától függően választhat, hogy kívánja-e tanulni az idegen nyelvet. Ebben az
esetben a tanár a kiejtésnél legyen tekintettel a hallássérülés, beszédfogyatékosság tényére.
Főleg az írásbeliség domináljon az órákon!
 A szülő az iskola igazgatójától kérheti a sérült tanuló idegen nyelv tanulása alóli felmentését,
amennyiben ezt szakértői vélemény alátámasztja.
 Integrált oktatásunkban a jelbeszédet, az ujj ABC-t nem alkalmazzuk!
Valamennyi integráltan oktatott tanulók értékelése során különös figyelmet kell fordítani az
egyéni különbségekre, valamint az egyéni érési ütemre.
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Német nyelv 1. évfolyam
Heti óraszám 1, éves óraszám: 37
A tantárgy helyi speciális célja
Az 1. osztályban történő nyelvtanítás célja, hogy:
 felkeltse a tanulókban az érdeklődést a nyelv iránt, megszerettesse velük a nyelvtanulást
 megalapozza a tanulók idegen nyelvi ismereteik, és lehetőséget nyújtson a nyelvvel való
foglalkozás során a nyelvnek mint a kommunikáció eszközének a kipróbálására és
alkalmazására
 megtanulják a tanulók saját anyanyelvüket is tudatosabban szemlélni és használni
Az első évfolyamon a német nyelv oktatása szóbeli előkészítés, amikor csak az értésre, az
ismétlésre és a beszédre koncentrálva a tanulók megismerkednek a német nyelv ritmusával,
intonációjával, kiejtésével.

Tananyag
Beszédszándékok
 köszönés, üdvözlés, elköszönés
 bemutatkozás
 információkérés, -adás
 dolgok azonosítása, megnevezése
 köszönet kifejezése, fogadása
 érdeklődés valami vagy valaki holléte felől és annak megválaszolása
 érdeklődés valami vagy valaki tulajdonságai felől és e kérdések megválaszolása
Témakörök
 Én és a családom (én maga, szűkebb és tágabb családom tagjai, családom mindennapjai,
családi esték, családi programok, családi ünnepek)
 Az otthonom (lakásunk, szobám, feladataim a házimunka terén, stb.)
 Étkezés (éhség és szomjúság, evés és ivás, főzés és sütés, asztali ill. étkezési szokások,
kedvenc ill., tipikus ételek, étkezés otthon, az iskolában, étteremben, stb.)
 Testi egészség (az emberi test részei, érzékszerveink, egészség, betegség, fáradtság,
fájdalom, testi higiéniai, mozgássérült társaink)
 Az állatok világa (állatok a lakásban, a ház körül, az erdőben, vadállatok, állatkert,
cirkusz, az álltok beszéde és tulajdonságai, állatokkal kapcsolatos élmények, az állattartás
felelőssége stb.)
 Ünnepek (készülődés az ünnepre, ajándékot adni és kapni, ajándékot készíteni,
kívánságokat - jókívánságokat megfogalmazni).
Fogalomkörök
(Ezen kifejezés alatt a nyelv azon területeit értjük, amelyek kifejezéséhez különböző
nyelvtani struktúrákat használunk.)
 birtoklás kifejezése
 a létezés kifejezése
 kohéziós eszközök:
o határozott névelők
o határozatlan névelők,
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o névmások: személyes, birtokos
 mennyiségi viszonyok
 tőszámnevek
 minőségi viszonyok
o színek
o alapvető melléknevek
 a felszólalás egyszerű formája
 eldöntendő kérdés
A továbbhaladás feltételei
Beszédértés
 A tanuló ismerje fel ill. ismerje az irodalmi német nyelv hangjait, hanglejtését, ritmusát,
legyen tapasztalata a normál beszédtempó terén.
 Értse meg a nonverbális eszközökkel (arcjáték, gesztikuláció stb.) kísért egyszerű tanári
utasításokat.
 A feldolgozott témakörök keretében ismerje fel és értse meg a tanult szavakat és
struktúrákat akkor is, ha azokat nem a tanár mondja, hanem osztálytársai szájából hallja
Beszéd
 értse meg a nonverbális eszközökkel kísért tanári utasításokat és tudjon adekvát módon,
nonverbálisan - esetleg egy-egy szóval, rövidebb struktúrával verbálisan reagálni,
 tudjon adekvát módon, nonverbálisan - esetleg verbálisan- reagálni,
 verbális reakcióiban legyen képes szavakat és egyszerű struktúrákat minta után
„produkálni” (dalok, népdalok).
 Alapvető elvárás már ebben a korai életkori szakaszban is az irodalmi német nyelv
kiejtéséhez, ritmusához és beszédtempójához közelítő önálló nyelvi magatartás.
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Német nyelv 2. évfolyam
Heti óraszám 1, éves óraszám: 37
A tantárgy helyi speciális cél
 Célunk a 2. osztályos idegen nyelv oktatásában elérni azt, hogy minden gyerekkel
megszerettessük a nyelvet, nyitottakká, érdeklődővé tegyük őket. Tudatosítanunk kell a
tanulókban az idegen nyelv fontosságát, és el kell kezdeni ismerkedni más népek - az
adott országok - kultúrájával.
 Célunk továbbá, hogy életkori sajátosságaikat figyelembe véve - változatos módszerekkel
- elsajátítsák az idegen nyelv alapjait.
Tananyag
Beszédszándékok
Köszöntés, üdvözlés, bemutatkozás, megköszönés, bocsánatkérés, tetszés - nem tetszés
kifejezése, információkérés, információadás, a dolgok azonosítása és egyszerű leírása
Fogalomkörök
 ist
 haben
 möchten
 Felszólító mód
 Néhány főnév egyes és többes száma
 Néhány alapvető melléknév
 Az állító és kérdő mondat szórendje
 Személyes névmások: ich, du, er, sie, es, wir, sie
 Birtokos névmások: mein, dein
 Néhány mozgást kifejező ige
 A határozott és határozatlan névelő
Témakörök:
 Számok 1-10
 Színek
 Testrészek
 A hét napjai, hónap, évszak
 Család, rokonság, otthon
 Iskola
 Állatok
 Ételek, italok
 Ruhák
 Mondókák, dalok, versek.
Beszédértés
 Az idegen nyelvű óravezetés követése
 Tanórai utasítások követése
 A tananyag hallás utáni gyakorlatainak megoldása
 Részvétel egyszerű kommunikációs helyzetekben, játékokban.
Beszédkészség
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A helyes hangsúly, hanglejtés és hangképzés elsajátítása
Rövid jelenetek előadása, eljátszása
Egyszerű információk kérése és adása
Dalok, versek, mondókák

A továbbhaladás feltételei
Beszédértés
 a feldolgozott témakörök keretében közvetlen, rövid kommunikációs helyzetekben
beszélgetőpartnerére odafigyelni, annak arcjátékát, kézmozdulatait megfigyelni, annak
szándékait és érzéseit felismerni és értelmezni,
 a már ismert szókincsre és struktúrákra támaszkodó és megfelelő non- és paraverbális
eszközökkel kísérve előadott rövid meséket, történeteket, dalokat, rímeket értelmezni.
 Legyen tapasztalata médiák által közvetített célnyelvi hanganyaggal, tudjon görcsös
igyekezet nélkül, természetes kíváncsisággal figyelni az ily módon elhangzó
információkra.
Olvasás
 Elég, ha csupán arra szorítkozunk, hogy a bevésés segítésére a szóban már feldolgozott
szavak és szócsoportok írásképével ismertetjük meg a tanulókat, azaz az információk nem
csupán auditív hanem vizuális úton is (a korábbi képi ábrázoláson kívüli most már íráskép
formájában is) eljutnak a tanulóhoz.
 Ebben az esetben követelményként megszabhatjuk, hogy a tanuló:
o ismerje fel a német nyelv hangjait és hangcsoportjait mint betűket és
betűcsoportokat,
o tudja elolvasni (legalább kórusban) helyes kiejtéssel a szóban már begyakorolt
szavakat és szócsoportokat.
Beszéd
 A feldolgozott témakörök keretében közvetlen, rövid kommunikációs helyzetekben
beszélgetőpartnerére odafigyelni, annak arcjátékát, kézmozdulatait megfigyelni,
szándékait és érzéseit felismerni és értelmezni) és adekvát módon nonverbálisan vagy a
begyakorolt egyszerű struktúrákkal esetleg verbálisan is reagálni,
 Adott esetben adekvát módon nonverbálisan vagy a begyakorolt egyszerű struktúrákkal
esetleg verbálisan is reagálni,
 Legyen képes a begyakorolt egyszerű struktúrákon belül rövid, többnyire egyszavas,
elemeket variálni,
 tudjon elénekelni egyszerű dalokat, elmondani egyszerű mondókákat, versikéket, rímeket.
Írás
 Ebben az évben elegendő, ha az írás - hasonlóan az olvasáshoz - csupán a szavak,
struktúrák bevésésének megkönnyítésére szolgál. A tanuló, miközben leírja a szót,
kezében is érzi azt, azaz az információ egy újabb csatornán keresztül is eljut az agyába.
 Ebben a korai szakaszban tehát elég ha arra szorítkozunk, hogy a szóban már feldolgozott
szavak és szócsoportok írásképén keresztül fokozatosan megismertetjük a tanulókat a
német betűk és betűcsoportok írásával.
 A német anyanyelvi irástanításban meglehetősen elterjedt az a nézet, miszerint jó, ha a
tanulók mielőbb elkezdenek írni, tehát a helyesírást és a külalakot lényegében figyelmen
kívül hagyva már egy meglehetősen korai szakaszban írásban rögzítik gondolataikat,
mondanivalójukat.
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 A német, mint idegen nyelv tanításában is vannak erre nézve kísérletek, de az ezek
alapján kialakuló készségszintet semmiképp sem fogalmazhatjuk meg általános
követelményként.
 Véleményünk szerint tehát a második osztályra vonatkozóan az alábbi követelmények
fogalmazhatók meg az írásbeli készség fejlesztése során.
o A tanuló
 ismerje a német ABC betűit és tudja azokat leírni,
 tudjon pontosan lemásolni ismert olvasott szavakat és rövid
mondatokat
 tudjon betűkből és szótagokból játékos kereteken belül szavakat
alkotni,
 ismerje a német helyesírás elemi szabályszerűségét, miszerint a
főneveket nagy kezdőbetűvel írjuk.
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Német nyelv 3. évfolyam
Heti óraszám 1, éves óraszám: 37
A tantárgy helyi speciális célja
A tantárgy megszerettetése, az érdeklődés felkeltése az idegen nyelv tanulása iránt.

Tananyag
Az én világom
A nyelvi bemutatkozó és üdvözlő sztereotípiákon kívül tudja alkalmazni - kezdetben
segítséggel - az első és második személyű személyes névmásokat (fogalomkör) a létige egyes
szám első és második személyű alakjait (fogalomkör) és a "wie?", "wer?" kérdőszavakat
(fogalomkör).
A mondókák, dalok, játékok közül tanuljon meg legalább egyet - egyet.
A szókincs terjedelme: körülbelül 80 - 85 szó.
Természeti környezetünk
Látogatás egy képzeletbeli állatkertben, az állatok szokásainak, tulajdonságainak,
táplálkozásának bemutatása részben elbeszélésben, részben rögtönzött párbeszédekben. A
lehetőség (können), a szándék (möcht) és az akarat (wollen) felhasználásával párbeszédek,
leírások. A kérdéslehetőség fejlesztése (woher?), néhány gyenge ragozású főnév tárgyesete
(fogalomkör). Szövegvariációk egymáshoz illesztése. (Beszédértés, olvasásértés).
A szókincs körülbelül 90 - 95 szó. (A nemzetközi szavak - Elefant, Krokodil stb.kompenzálják a szavak számbeli nagyságát.)
Mindennapi életünk
Vásárlási szituációk gyakorlása választással, ármegjelöléssel.
Beszédhelyzetek a dátummal. Az év felosztása, hónapok, évszakok, az évszakokhoz fűződő
néhány cselekvés. Egy nap eseményének (napirend) önálló elmesélése, napirend kérdés alapján
(Beszédkészség).
Néhány hangtöréses (Brechung), hangváltós (Umlaut) ige és elváló igekötős ige alkalmazása
a mondatokban (fogalomkör). Az igeragozás jelen idejű teljes paradigmasora (fogalomkör).
A mondókák, dalok, játékok közül legalább egynek az ismerete.
A szókincs 85 - 90 új szót tartalmaz hozzávetőlegesen.
Az iskola
A tanult témakörön belül a tárgyak azonosítása, helyesbítés (pl. Ez nem táska, ez füzet.),
összehasonlítás a színek alapján (Pl.: A könyv fehér, a füzet zöld). A dolgok sorrendjének,
helyének megállapítása, azonosítása. Valaminek kedvelése ("ich möchte") vagy elutasítása.
(Beszédszándékok). Elemi szinten telefonálás: érdeklődés, útbaigazítás (Beszédszándékok)
Minidialógusok szóban és írásban.
A mondókák, dalok, játékok közül tanuljon meg legalább egyet.
Szókincs hozzávetőlegesen: 85 - 90 szó.
A család és barátok
Mintegy 30 szó ismerete a témakörből, ezek mondatbeli felhasználása kérdésre azonosításra,
tagadásra. Azonosítás, tagadás, információkérés. (Beszédszándékok)
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A továbbhaladás feltételei
Ébredjen tudatára annak, hogy a tárgyakat, cselekvéseket, gondolatokat idegen nyelven is ki
lehet fejezni. Értse meg az óravezetéssel kapcsolatos legalapvetőbb kifejezéseket, utasításokat.
Tudja helyes kiejtéssel mondani a megtanult szavakat, megközelítően helyes kiejtéssel és
intonációval tudjon elismételni rövid, egyszerű mondatokat. A megtanult és a fonetikus
írásmódot megközelítő szavakat, illetve az ilyen szavakat tartalmazó mondatokat tudja helyesen
írni, a fonetikustól eltérő szavakat hiba nélkül másolni. Ismerje a magyartól eltérő
hangjelöléseket (v, z, ch, s, sch, (ß), ä). Az aktív szókincs körülbelül 300 szó, a passzív ennek
fele.
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Német nyelv 4. évfolyam
Heti óraszám 2, éves óraszám: 74
A tantárgy helyi, speciális célja
A tanuló mindennapi világára jellemző tárgyaknak, cselekvéseknek, színeknek,
tulajdonságoknak tudja a nevét, tudja a dolgokat a célnyelven elemi szinten önállóan
összekapcsolni érdeklődés (kérdő mondat) és tájékoztatás (válaszadás) céljából.
Egyszerű kérdő és kijelentő mondatok szerkesztése és megértése segítségadás nélkül.

Tananyag
Mindennapi életünk, család, iskola
Egyszerű utasítások megértése és végrehajtása. Minidialógusok alkotása szóban és írásban.
Leírás készítése önállóan és kérdésekre. E/1., 2. igealakok, továbbá a „können” és „dürfen”,
„möchten”, „müssen” + főnévi igenév alkalmazása (grammatikai indoklás nélkül).
Összehasonlítás különböző tulajdonságok alapján. Mondatok E/1., 2 – ben, T/1- ben. A főnév
többes száma.
A mondókák, dalok, játékok közül tanuljon meg legalább egyet, illetve tudjon célnyelvi
játékot társaival játszani.
A szókincs terjedelme hozzávetőlegesen 45 – 50 szó.
Öltözködés, időjárás, évszakok
Képzelt útiterv készítése, illetve már meglévő „leolvasása” (Szövegértés) úti céllal, útiránnyal
együtt. Szituációs játékok az öltözködés és az időjárás kapcsolatára. Prospektusokról jellegzetes
kirándulási célpontok bemutatása (Képolvasás). „Haben” és „brauchen” igék alkalmazása
tárgyesettel.
A tankönyvi olvasmány egy részének vagy közösen tömörített tartalmának elmondása. A
szókincs körülbelül 35 - 40 szó.
Felszólító módú igealakok alkalmazása, elváló igekötős igékkel is. E/1., 2. birtokos
névmások alkalmazása.
Betegség, egészség
Szimulált párbeszédek, beszédhelyzetek az orvos és a beteg között. A tankönyvi szövegektől
kissé eltávolodva szerkesztett párbeszéd a tanulók között egymás hogylétéről érdeklődve.
Tetszés, nem tetszés, tiltakozás, helyeslés kifejezése (Beszédszándékok). Adott szöveg
(mondatok) képekhez rendelése, illetve ennek fordítottja, képhez szöveg szerkesztése.
A szókincs körülbelül 25 - 30 szó.
Étkezés
Étkezéssel kapcsolatos szituációk, monológok: enni- és innivalók megnevezése, előkészület,
sütés-főzés, visszautasítás, valami másnak ajánlása (Beszédszándékok). Riport készítése az
étkezésről, konyhai munkákról. Egy egyszerű recept elmondása kérdésre és önállóan
(Beszédkészség). Ételrendelés, étlapok "tanulmányozása" (Szövegértés)
Memoriter tanulása.
A szókincs hozzávetőlegesen 35 - 40 szó.
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A továbbhaladás feltételei
Az alapvető beszédszándékok kifejezése a tanult témakörökön belül. A felszólítás kifejezése,
tanács, segítségadás, és a segítség elfogadása. Ismerje fel a tanult szavakból álló, gyakorolt
mondatokat, és tudjon rájuk egyszerű mondatokban válaszolni (Beszédértés, beszédkészség).
Begyakorolt szöveget legyen képes jó kiejtéssel, helyes intonációval olvasni. Be nem gyakorolt,
de idegen szavakat nem tartalmazó szöveget legyen képes néma olvasással megérteni
(Olvasásértési készség). Legyen képes a tanult szavakat - ha azok írása a fonetikus elv szerint
történik - helyesen leírni (Írásbeli készség). Tudja használni a begyakorolt nyelvtani
szerkezeteket (grammatikai indoklás nélkül!) a tanult szókincsen belül. Az aktív szókincs
körülbelül újabb 300 szó, a passzív ennek körülbelül fele

Az alkalmazott tankönyvek kiválasztásának elvei
Német nyelvből is ugyanazt a tankönyvet használjuk az első és a második évfolyamon: a
Nemzeti Tankönyvkiadó Deutsch für Dich munkáltató, színezős, kevés szöveget tartalmazó
könyvét.
A harmadik és negyedik évfolyamon a HUEBER kiadó TAMBURIN I. tankönyvcsaládjából,
amely jól igazodik a heti 1, illetve 2 órás nyelvoktatáshoz. A megújult Deutschmobil
tankönyvcsalád bevezetését alkalmasnak tartjuk az ötödik évfolyamon 2005. szeptemberétől.
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.
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Matematika
Helyi tantervünket az OM és a MOZAIK által kiadott átdolgozott kerettantervek alapján
készítettük el.

Célok és feladatok
A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek
fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek
elérésére életkoruknak megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátítanak el.
Tapasztalatgyűjtés keretében foglalkozunk:
 az alapvető matematikai képességek kialakításával,
 a gondolkodás fejlesztésével,
 a helyes tanulási szokások kiépítésével,
 az ismeretszerzés során alkalmazott önállóság mértékének fokozásával,
 a matematika tanulása iránti érdeklődés felkeltésével,
 a pozitív attitűd alapozásával,
 az életkornak megfelelő matematikai szaknyelv elsajátításával.
A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés.
Ennek keretében kerül sor a megfigyelés irányítására, a spontán megfigyelésből a tudatos,
célirányos megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, rendezésére,
értelmezésére és lejegyzésére, valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetekben való
alkalmazására.
A matematika tanulása az első négy évfolyamon alapozó jellegű. A nevelési-oktatási
feladatok sorában a képességfejlesztésnek kiemelt szerepet szánunk.
Az ismeretnyújtás a képességek gazdag tárházának fejlesztése közben, a kisiskolás korosztály
fejlődési ütemének figyelembevételével történik.
A fejlesztés fontosabb területei:
 összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelőképesség,
 emlékezet (mozgásos, tárgyi, fogalmi),
 válogató, osztályozó és rendszerező képesség,
 adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése,
 lényegkiemelő képesség,
 absztraháló és konkretizáló képesség,
 összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása,
 probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és egyszerűbb esetekben
gondolati úton,
 tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás,
 kreativitás,
 analógiák felismerése, követése,
 algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése,
 logikai gondolkodás elemi szinten,
 tapasztalatok kifejezése különféle módokon (megmutatással, rajzzal, adatok rendezésével,
példák, ellenpéldák gyűjtésével stb.), megfogalmazása saját szókinccsel, egyszerűbb
esetekben matematikai szaknyelv, illetve jelrendszer alkalmazásával,
 a munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek (pl. pontosság, rendszeresség,
megbízhatóság, a részletszámítások és az eredmény ellenőrzése).
A kezdő szakasz feladata az alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, a problémamentes
továbbhaladás biztosítása a kötelező oktatás keretében. Az alapozás a matematika kiemelt
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témaköreiben az ismeretek koncentrikus és spirális bővülését segíti elő. Ezért kiemelten kezeljük
azokat a tanítási tartalmakat, amelyekre a következő iskolaszakasz tananyaga épül:
 a természetes szám fogalmát gazdag tartalommal építjük ki tízezres számkörben,
 segítjük a biztonságos eligazodást a tízes számrendszerben,
 kidolgozzuk és fejlesztjük a biztonságos szám- és műveletfogalomra épülő számolási
készségeket,
 formáljuk a sík- és térbeli tájékozódási képességet,
 alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, egyszerű
transzformációkkal alakítjuk a geometriai szemléletet,
 tapasztalati függvények és sorozatok vizsgálatával, ábrázolásával segítjük a
problémalátást, a problémamegoldási képesség fejlődését,
 valószínűségi játékokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel a valószínűségi szemléletet
alapozzuk meg,
 konkrét szituációkkal, példákkal alakítjuk a tanulók szemléletét a valóság és a
matematikai modell kapcsolatáról.
Alapvető fontosságú, hogy nem mennyiségi, hanem minőségi fejlesztés történjen, tehát a
tanulók tempójának megfelelően haladjunk, ne a többre, hanem az alaposabbra helyezzük a
hangsúlyt.
A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére
szolgál, és lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek alkalmazására. Másrészt a tanulási
szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra, a megismerési módszerek önálló
alkalmazására nevel. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra
ösztönöz.
A matematikai képességek kiépítését és folyamatos fejlesztését az iskolai kezdő szakasz
alapvető feladatának tekintjük. A fejlesztés eredményeként azt várjuk, hogy a 4. évfolyam
befejezése után a tanulók a megismerési módszerekben gazdagodva, a matematika és a
matematikatanulás iránt pozitív beállítódással, érdeklődéssel, a továbbhaladáshoz szükséges
ismeretek birtokában folytathassák tanulmányaikat.
A hallássérült tanulók fejlesztésének elvei, fejlesztési feladatok:
A nyelvi kommunikációs szint, a fogalmi gondolkodás, valamint a matematikai problémák
felismeréséhez és megoldásához szükséges absztrakciós képesség szoros összefüggést mutat.
Fentiekből következően a matematika eredményes oktatásának feltétele a fogalmi,
gondolkodásbeli megalapozottság. Ennek további feltétele, hogy a nyelvi kommunikációs szint
megfelelő alapokat biztosítson a gondolkodási műveletek elsajátításához.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók fejlesztésének elvei,
fejlesztési feladatok:
Kiemelkedő jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés tanítása, az
ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazásának segítése, a problémamegoldás menetének tanítása.
Különös hangsúlyt kap az oktatás szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses tanulás
alkalmazása.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók fejlesztésének elvei,fejlesztési feladatok:
A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a
mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a
matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében.
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A fejlesztés feladatai:
o az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése,
o a testséma kialakítása,
o a téri relációk biztonsága,
o a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,
o a szerialitás erősítése,
o segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,
o a fogalmak, így a szám-és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe
helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a
képi, vizuális megerősítés,
o a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést
segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása.

Fejlesztési követelmények
A matematika tanulása segítse elő a kisgyermek tájékozódását térben és időben, az őt
körülvevő közvetlen környezetben. A tájékozódási viszonyok megjelenítésére használja pl.: a
mellett, mögött, alatt, előbb, ezután, korábban kifejezéseket. Hasonlítson össze tárgyakat,
személyeket, alakzatokat, jelenségeket mennyiségi tulajdonságok alapján. Értelmezze a számokat
a valóság mennyiségeivel (mérőszám, darabszám).
Szerezzen tapasztalatot a környező világ tárgyainak, jelenségeinek megismerésében.
Megfigyeléseit közölje, igazolja tárgyi tevékenységgel, értelmezze, rögzítse, rajzzal, írásban.
A képzelet és fantázia segítségével képes legyen ábrázolt, elmondott, olvasott történést
megjeleníteni és azokról matematikai összefüggéseket leolvasni, majd ennek analógiájára
önállóan is összefüggéseket alkotni, megfogalmazni, kifejezni.
Motorikus, képi és történésre utaló emlékezetét alkalmazza az adatok és azok
összefüggéseinek együttes felidézésében, ismeretek memorizálásában, tanult algoritmusok
alkalmazásában.
A matematikai gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek (összehasonlítás,
azonosítás, következtetés, megkülönböztetés, osztályozás, rendezés, megítélés, döntés)
rendszeres és tudatos alkalmazásával, gyakorlásával folyik. A matematika tanulása során
használja fel a gondolkodási műveleteket az ismeretek szerzésére, megőrzésére, alkalmazására.
Értse az alapvető ismeretek köréből származó szaknyelvi kifejezéseket, pl.: műveletek,
mértékegységek, geometriai tulajdonságok). Képes legyen az önálló gondolkodás elemi szintű
gyakorlására.
Szerezzen biztonságot a mennyiségi viszonyok értelmezésében a tízes számrendszeren belül.
Alkalmazza a tanult algoritmusokat az ismeretek elsajátításában. Legyen tapasztalata az alá- és
fölérendeltségi viszony, a mellérendeltség fogalmának alapvető értelmezésében.
Önállóan használja a matematika tanulásához szükséges elemi eszközkészletet, életkorának
megfelelő könyveket, ismerethordozókat, egyszerű számológépeket, alkalmazza azokat a
problémamegoldásokban, gyakorlati életben, más tantárgyak keretében.
Legyen jártas a matematikai problémák felismerésében, matematikai modellek
alkalmazásában, többféle megoldási mód keresésében, a problémák megoldásában. Képes legyen
matematikai problémák önálló megfogalmazására (szöveges feladatok, kérdések). Hozzon létre
geometriai alakzatokat másolással, adott feltételek szerint.
Vegyen részt öntevékenyen az alkotó képességet és kreativitást fejlesztő tevékenységekben.
Az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a sajátos nevelési igényű
tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző mélységben és terjedelemben,
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a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük hozzáférhetővé a számukra. Az
egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat szerkezetét, tempóját, eszközeit. Figyelembe
kell venni a gyermekek terhelhetőségét, fáradékonyságát.

Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása
A matematikai szemlélet fejlesztése
 Az általános iskola első négy évfolyamán a matematikai fogalmak elsajátításának
alapozása történik. Gyakorlati tevékenységre, konkrét tapasztalatszerzésre épül. A
számfogalom és műveletfogalom építése, a számolási készség fejlesztése az
alapműveletek körében az életkornak megfelelő mélységben, fokozatosan bővülő
számkörben folyik.
 A mennyiségek közötti kapcsolatok felfedezése, a változások, összefüggések
megfigyelése tárgyi tevékenység során történik. A tapasztalatok megfogalmazásával a
szóbeli kifejezőképességet fejleszthetjük.
 A tér- és síkgeometriai szemléletet a gyermekek konkrét tárgyi tevékenységével, a
valóságot bemutató, a legkülönbözőbb technikákkal nyert anyagok, modellek
segítségével alakítjuk (pl. fotók, videó, számítógép).
 A matematikai logika legegyszerűbb elemeinek (pl. „vagy, „és”, „nem”) használatával
fejlesztjük az összefüggések belátásának és pontos megfogalmazásnak képességét.
 A matematika életkornak megfelelő elemi fogalmait (pl. több, kevesebb,
mértékegységek) a mindennapi életben való előfordulásnak megfelelően használjuk.
Folyamatosan fejlesztjük a modellalkotás képességét, a lényeges és lényegtelennek tűnő
dolgok szétválasztását. Egyszerű esetekben vizsgáljuk a „modell jóságát”.
 Felhívjuk a figyelmet a hétköznapi és a matematikai nyelv különbségeire.
 A sokoldalú gondolkodásmód fejlesztése érdekében konkrét tevékenységgel,
kísérletezéssel példákat gyűjtünk a biztos, véletlen, lehetséges esetekre.
Gyakorlottság a
gondolkodásban

matematikai

problémák

megoldásában,

jártasság

a

logikus

 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére a matematikai összefüggések szöveges
megfogalmazását, modellezését (kirakás, eljátszás) alkalmazzuk.
 A matematikai szövegértő képesség alapozása és folyamatos fejlesztése összetett feladat.
A beszédértésre épül, és az értő olvasás színvonalának megfelelően fejlődik. A
szövegösszefüggések értelmezése, az adatok kiválasztása a szövegből, az adatok közötti
kapcsolatok felfedezése tevékenység, ábrázolás keretében történik, majd fokozatosan
térünk át a számokkal, műveletekkel való kifejezésére. A megoldásban a próbálgatásnak,
következtetésnek, logikus gondolkodásnak elsődleges szerepet tulajdonítunk. Csak ezután
következhet az algebrai úton történő megoldás alkalmazása. A mérés témakörének
tanításakor kiemelt szerepet tulajdonítunk a konkrét mérési tevékenységben való
jártasságnak.
Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása
 Az ismeretszerzésben az életkornak megfelelő induktív eljárások alkalmazása, a
konkrétból való kiindulás, a sokféle tevékenységből származó tapasztalat összegyűjtése
vezet el az általánosabb összefüggések megfogalmazásáig, elvontabb ismeretek
rögzítéséig. Az általánosítás az iskolázási szakasz befejezéséhez közeledve, bőséges
tapasztalati alapozás után következhet.
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 A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek következetes alkalmazásán
keresztül történik. Ilyenek: az egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, a
megadott vagy választott szempont szerinti csoportosítás, osztályozás, néhány elem sorba
rendezése, bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása, adatok gyűjtése,
lejegyzése, grafikonok készítése, értelmezése, szabályszerűségek észrevétele.
 A matematikai problémák megoldását konkrét tevékenységen való értelmezéssel és
ugyancsak a konkrét tárgyi tevékenységben való megoldáskereséssel, a matematikai
modellalkotás aprólékos kidolgozásával, esetenként egy-egy feladat apró lépésekre
bontásával, elemi algoritmusok alkalmazásával segítjük.
A helyes tanulási szokások fejlesztése
A matematikai tevékenységek megszerettetése, a matematikai szemlélet formálása a kezdő
szakasz alapvető feladata. A helyes tanulási módok kialakítása a gondolkodási képességek
fejlődését eredményezi, mely a tanulás más területén is hasznosítható. A kognitív képességek
együttes fejlesztéséhez a matematika a következő területeken járulhat hozzá: az anyanyelv és a
szaknyelv adott szinten elvárható, megfelelő pontosságú használata, a megértett és megtanult
fogalmak, eljárások eszközként való használata, megoldási tervek készítése, kellő pontosságú
becslések, számítások a mérések előtt, feladatmegoldások helyességének ellenőrzése, indoklások,
érvelések, kérdésfeltevések, kételkedések, igazolás keresése, a megértés igénye, tapasztalatok
gyűjtése a matematika érdekességeiről, tankönyvek, feladatlapok önálló használata.
A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik a pontos munkavégzés, a fegyelmezett
számjegy- és jelírás, a rendezett írásbeli munka és az értelmes, rendezett szóbeli megfogalmazás.
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1. osztály
Időkeret: 185 óra/év (5 óra/hét)

I. Gondolkodási módszerek alapozása
Célok és feladatok
–
–
–
–

A tapasztalatok megfogalmazásával a szóbeli kifejezőképességet fejleszteni.
Növelni a figyelem terjedelmét és tartósságát.
Az érzékelés pontosságát fejleszteni, a tudatosodást segíteni.
Fejleszteni a megfigyelőképességet.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Tárgyak összehasonlítása,
szétválogatása, osztályozása, sorba
rendezése megadott vagy választott
szempont szerint.
Mennyiségek előállítása kirakással,
ábrázolással.
Mennyiségek összehasonlítása.
Kapcsolatok, összefüggések
megfigyelése, leolvasása.
Igaz-hamis állítások megfogalmazása;
egyszerű állítások igaz vagy hamis
voltának eldöntése.
Nyitott mondatok igazzá tétele.
Szöveges feladatok értelmezése.
Tárgyi tevékenységgel egyszerű
kombinatorikus lehetőség előállítása.
Tárgysorozat képzése, folytatása a
megadott, választott, felismert
összefüggés szerint.
Számsorozat képzése növekvő,
csökkenő sorrendben.
Számok, mennyiségek közötti
kapcsolatok jelölése nyíllal.
Szabályjátékok. Egyszerűbb
összefüggések, szabályszerűségek
felismerése.

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége.
Finommotoros mozgáskoordinációk:
Apró tárgyak használata (pl. pálcika, korong stb.)
A mennyiségek közötti kapcsolatok felfedezése, a változások,
összefüggések megfigyelése tárgyi tevékenységgel.
Állítások megítélése igazságértékük szerint.
Nyitott mondatok lezárása behelyettesítéssel.
Gondolatmenet követése, megértése.

A változások, összefüggések megfigyelése tárgyi tevékenység
során.
Összefüggéseket felismerő és rendező képesség fejlesztése a
változások, periodikusság, ritmus, növekedés, csökkenés
megfigyelésével.

Követelmények
A tanuló:
– tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy
választott tulajdonság alapján;
– legyen képes a halmazok számosságának megállapítására;
– használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat, jeleket;
– tudjon igaz-hamis állításokat alkotni; állítások helyességét eldönteni;
– legyen képes növekvő és csökkenő számsorozatokat felismerni, képezni adott szabály alapján;
– egyszerűbb esetekben tudjon szabályjátékok és sorozatok szabályát szóban megfogalmazni.
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II. Számtan, algebra
Célok és feladatok
–
–
–
–

Kialakítani a szám-és műveletfogalmat tapasztalati úton a húszas számkörben.
Megalapozni a számolási készséget (összeadás, kivonás).
Megfigyeltetni a műveletek közötti összefüggéseket.
Felismertetni a valóság és matematika elemi kapcsolatát.
Tartalom

Fejlesztési feladatok

Számfogalom húszas számkörben
Halmazok számosságának
megállapításával a természetes szám
fogalmának kialakítása, a természetes
szám mint mérőszám.
Számok írása, olvasása 20-ig.
A számegyenes megismerése,
használata.
A természetes szám mint sorszám.
A <, >, = jelek megismerése, használata.
A számok összeg és különbség
alakjainak előállítása tevékenységgel.
Számok tulajdonságai: a számok jele,
összeg- és különbségalakjaik, a számok
bontott alakja, számjegyek száma,
páros, páratlan számok.
Műveletek értelmezése, műveletvégzés
Sokféle tevékenységgel és szöveges
feladattal az összeadás, kivonás
fogalmának megalapozása.
Az összeadás, kivonás értelmezései
tevékenységekkel a 20-as számkörben.
Rajzról, képről, összeadás kivonás írása;
művelet megjelenítése képpel,
kirakással.
Műveleti tulajdonságok, az összeadás és
kivonás kapcsolata.
Hiányos műveletek hiányzó számának
pótlása.
A számok bontása két szám összegére.
Összefüggések szöveges feladatokban.
Egyszerű matematikai szöveg
értelmezése eljátszással, kirakással,
rajzzal, lejegyzés művelettel.
Szöveges feladatok alkotása
tevékenységről, rajzról, műveletről.

A számok értelmezése a valóság mennyiségével. Pl. mérőszám
és darabszám (halmaz számossága)
A mennyiségi jellemzők kifejezése
számokkal, a számok értelmezése a valóság mennyiségeivel.
Viszonyítások, rendezések, számok helyének megkeresése
számegyenesen.
Tényismeret memorizálása, mozgósítása.
A tanulás manipulatív eszközeinek célszerű használata.
Történetben megfogalmazott probléma megértése; a megértést
segítő eszközök alkalmazása (kirakással vagy eljátszással).
A szóbeli számolási készség fejlesztése.
Analógiás gondolkodás fejlesztése
Matematikai modellek (pl. műveletek, nyitott mondatok)
megértése, alkalmazása.
Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása
matematikai problémák ábrázolásával, szöveges
megfogalmazásával.
A matematikai tartalmú szövegek megértése, rögzítése,
megoldása.

Követelmények
A tanuló:
–
–
–
–
–

tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint;
biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben;
használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket;
képezzen adott szabály alapján növekvő és csökkenő számsorozatokat;
ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben;
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–
–
–
–
–

ismerje fel a páros és páratlan számokat;
tudja a számok szomszédait;
tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni;
legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában;
tudjon egyszerű szövegösszefüggést lejegyezni rajzzal, számokkal, művelettel.

III. Geometria, mérés
Célok és feladatok
–
–
–
–

Segíteni a tanulók sík- és térgeometriai tapasztalatgyűjtését.
Ismerkedni a mérőeszközökkel, mértékegységekkel.
Gyakorlati méréseket végeztetni.
Mérés előtti becslésre szoktatni.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Testek, síkidomok
Testek építése szabadon és másolással.
Testek, síkidomok szétválogatása,
csoportosítása adott szempontok
alapján.
Síkidomok előállítása tevékenységgel
szabadon és feltételek alapján.
Vonalak.(nyitott, zárt, görbe, egyenes)
Játékos tapasztalatszerzés síktükörrel.
Térbeli irányok pontos megfigyelése,
megnevezése.
Síkbeli irányok tudatos megfigyelése,
ellentétes irányok megkülönböztetése.
Mérés
Tárgyak hosszúságának, szélességének,
tömegének, űrtartalmának, jelenségek
időtartamának összehasonlítása,
összemérése, sorba rendezése.
Mérés előtti becslés.
– Mérőeszközök: alkalmilag választott
és szabvány egységek megismerése.
– Mértékegységek: méter, kilogramm,
liter.
– Az idő: hét, nap, óra.
– Különböző mennyiségek mérése
azonos mértékegységgel.
– Azonos mennyiségek mérése
különböző mértékegységgel.
Az ismeretek alkalmazása szám és
szövege feladatokban.

Testek, alakzatok érzékelhető tulajdonságai alapján válogatás,
sorbarendezés.
Megfigyelőképesség fejlesztése, az észlelés pontosságának
fokozása.
Tulajdonságok felismerése.
Formafelismerés, alkotóképesség fejlesztése.
Tér- és síkbeli tájékozódó képesség alapozása és képi
gondolkodás fejlesztése játékos feladatsorokon.
Az összehasonlító, megkülönböztető képesség alakítása
a mennyiségek mérésekor.
A becslés és mérés képességének fejlesztése gyakorlati
tapasztalatszerzés alapján.
Tapasztalatok megfogalmazása szóban.
Kapcsolatok felismertetése mennyiségek, mértékegységek és
mérőszámok között.
Összefüggések felismerésének képessége.

Követelmények
A tanuló:
– legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával;
– ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört;
– tudjon hosszúságot, űrtartalmat, tömeget mérni választott és szabvány egységekkel;
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– használja egyszerű szám és szöveges feladatokban a m, kg, l egységeket;
– tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot.

IV. Valószínűségi játékok, statisztika
Célok és feladatok
– Felkelteni a mindennapi életből gyűjtött adatok felhasználásával a matematika tanulása iránti
érdeklődést.
– Fejleszteni a változások, összefüggések megfigyelésekor a tapasztalatok megfogalmazásával a szóbeli
kifejezőképességet.
– Felfedeztetni egyszerűbb esetekben az összetartozó adatok közötti kapcsolatokat.
Tartalom

Fejlesztési feladatok

– Közös játékok, kísérletek a “biztos”,
“lehetséges, de nem biztos”, “lehetetlen” fogalmak megértése érdekében
próbálgatással, találgatással.
– Adatok gyűjtése, ábrázolása
oszlopdiagram építésével (tárgyi
tevékenység formájában).
A mindennapi élet adataiból grafikonok,
táblázatok készítése, értelmezése.
Összefüggések keresése, felismerése a
táblázatokban.
– A gyermekek életéből gyűjtött adatok
felhasználásával függvényre vezető
szöveges feladatok.

Logikus gondolkodás, várható események megfogalmazása
szóban.
A megfigyelő és rendszerező képesség fejlesztése matematikai
játékok segítségével. Tapasztalatszerzés, szemléleti alapozás
konkrét valószínűségi játékok alapján.
Ábrázolási képesség, modellalkotás.

254

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2. osztály
Időkeret: 185 óra/év (5 óra/hét)

I. Gondolkodási módszerek alapozása
Célok és feladatok
–
–
–
–
–

Fejleszteni a tanulók megfigyelőképességét, kreativitását.
Rendszeres, pontos munkára szoktatni.
Fejleszteni matematikai szaknyelv használatát.
Formálni a tanulók alkotóképességét, összefüggésfelismerő- és ítélőképességét.
Megalapozni a tanulók problémafelismerő, problémamegoldó, logikai, kombinatorikus és analógiás
gondolkodását.
– Fejleszteni a tanulók értő-, elemző olvasási képességét.
– Felismertetni a valóság és a matematika elemi kapcsolatát.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Halmazok képzése, elemek válogatása
adott tulajdonság szerint, részhalmaz és
kiegészítő halmaz használata.
Logikai műveletek konkrét elemekkel,
a “nem”, “és”, “vagy” szavak használata
állításokban.
Válogatás, sorrendezés néhány elem
használatával.
Nyitott mondatok értelmezése,
igazsághalmaz keresése, állítások
számokról, mennyiségekről,
alakzatokról, döntés az állítások
igazságáról.
Szöveges feladatok értelmezése, leírása,
matematikai modellezése.
Nyitott mondatról, műveletről, képről
szöveges feladat megfogalmazása.
Tárgyak, számok összehasonlítása,
sorba rendezése.
Szabályszerűségek felismerése, jel- és
számsorozatok kiegészítése, folytatása
a felismert szabály alapján,
sorozatképzés, szabály megfogalmazása
szóban.
Összefüggések keresése, megfigyelése,
lejegyzése matematikai szimbólumokkal.

Megfigyelőképesség, tudatos, célirányos figyelem fejlesztése
összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés;
több lehetőség keresése kombinatorikus feladatokban.

Matematikai modell értelmezése, alkotása konkrét probléma
megoldásához.
Állítások megítélése igazságértékük szerint.
Gondolatmenet kiépítése, követése.
A szöveges feladatok megoldási lépéseinek kialakítása és
alkalmazása (lejegyzés, műveletek kijelölése, becslés,
számolás, ellenőrzés, válasz).
Összefüggéseket felismerő és rendező képesség fejlesztése,
változások, periodikusság, növekedés, csökkenés
megfigyelése, szabálykövetés.
Sejtések megfogalmazása, kipróbálása.
Azonosság, különbözőség megállapítása, jelölése.
Szemponttartás, szabályosság felismerésének fejlesztése,
szabály tudatosítása.

Követelmények
A tanuló:
–
–
–
–
–
–

tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani;
tudjon halmazokat képezni adott tulajdonság alapján;
nevezze meg kiválogatott elemek közös tulajdonságát;
legyen képes összefüggések megfigyelésére, leolvasására, megfogalmazására;
tudja állítások igazságát eldönteni, igaz állításokat fogalmazni;
legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott szempont szerint;
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készítsen nyitott mondatot ábráról, szövegről, tegye igazzá behelyettesítéssel, próbálgatással;
ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét;
ismerjen fel és képezzen számsorozatokat adott szabály alapján;
összetartozó elempárok keresése.

II. Számtan, algebra
Célok és feladatok
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fejleszteni az emlékezést, korábbi ismereteket mozgósítani.
Segíteni a megértést, absztrahálás, konkretizálás képességének kialakulását.
Erősíteni a problémafelismerést, problémaérzékenységet.
Biztos számfogalmat kialakítani 100-as számkörben.
Biztos műveletfogalmat kialakítani.
Megfigyeltetni a műveletek közötti összefüggéseket.
Fejleszteni matematikai szaknyelv használatát.
Biztos számolási készséget kialakítani az alapműveletek körében.
Felismertetni a valóság és a matematika elemi kapcsolatát.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Számfogalom a százas számkörben
Számok írása, olvasása 100-ig.
Számok bontása tízesek és egyesek
összegére.
Számok tulajdonságai: nagyságrendje,
számszomszédok, számok helye a
számegyenesen, paritás.
Számolás kettesével, hármasával,
ötösével, tízesével, stb.
Darabszám, mérőszám, sorszám.
Római számírás megismerése.
Műveletek értelmezése, műveletvégzés.
Összeadás, kivonás értelmezésének
kiterjesztése 100-as számkörre.
Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás
értelmezése százas számkörben.
Maradékos osztás értelmezése, maradék
jelölése.
Műveleti tulajdonságok megfigyelése.
Műveletek sorrendje, zárójel használata.

Analógiás gondolkodás.
Megfigyelések kifejezése szóban, rajzban, írásban.
Összehasonlítás.
Viszonyítási képesség fejlesztése, eligazodás 100-as
számkörben.
Algoritmusok követése, kreativitás, önállóság fejlesztése.

Rajz, kirakás és adatok értelmezése, matematikai jelek értése,
használata.
Matematikai modell értelmezése, készítése.
Összefüggések felismerése, analógiás gondolkodás,
emlékezetfejlesztés.
Szóbeli számolási készség fejlesztése.
Ellenőrzés, indoklás, kételkedés képességének kialakítása.
Összeadás és szorzás kapcsolatának megértése.
Megfigyelések a szorzások, osztások körében.
Algoritmusok segítségével történő számolás.
Szöveges feladatok megoldása, képről, Szövegről matematikai modell készítése, lényegkiemelés,
számfeladatról szöveg megfogalmazása. problémamegoldó képesség.

Követelmények
A tanuló:
–
–
–
–
–
–

tudjon tárgyakat meg- és leszámolni egyesével, kettesével, ötösével, tízesével;
ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben;
tudjon számokat összehasonlítani nagyság szerint, sorba rendezni 100-as számkörben;
találja meg a számok helyét a számegyenesen;
ismerje fel a számok összegalakját, különbségalakját, kéttényezős szorzatalakját, és hányadosalakját;
tudja értelmezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben;
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végezze el az összeadást, kivonást, pótlást eszközhasználat nélkül 100-as számkörben;
ismerje biztonságosan a kisegyszeregyet;
ismerje a maradékos osztást;
ismerje fel a műveletek közötti kapcsolatokat;
tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat.

III. Geometria, mérés
Célok és feladatok
–
–
–
–
–
–
–

Fejleszteni a tanulók megfigyelőképességét, tájékozódását, kreativitását.
Segíteni a tanulók tér- és síkgeometriai tapasztalatszerzését.
Formálni a tanulók alkotó-, formareprodukciós és lényegkiemelő képességét.
Tapasztalatokat gyűjtetni a tengelyesen szimmetrikus alakzatokról.
Helyes eszközhasználatot kialakítani.
Kiválasztani a helyes mérőeszközöket, mértékegységeket.
Mélyíteni a valóság és a matematika kapcsolatát.

Tartalom
Síkidomok megfigyelése.
Sokszögek tulajdonságainak
megfigyelése, területének mérése
tevékenységgel.
Téglalap, négyzet megkülönböztetése.
Testek építése, másolása modellről.
Testek tulajdonságainak megfigyelése.
Téglatest, kocka vizsgálata.
Síkidomok másolása, előállítása,
vonalzó, sablon használata.
Tükrös alakzatok készítése.
Tükrözés tevékenységgel.
Hosszúság, tömeg, űrtartalom és idő
mérése (m, dm, cm, kg, dkg, l, dl, év,
hónap, hét, nap, óra, perc).
Összemérések, mérések alkalmi és
szabványegységek használatával.
Egyszerű átváltások a tanult
mértékegységekkel.
Az ismeretek alkalmazása szám és
szöveges feladatokban.

Fejlesztési feladatok
Megfigyelőképesség, tudatos, célirányos figyelem fejlesztése,
az észlelés pontosságának fokozása.
Tulajdonságok felismerése, tagadása.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, osztályokba
sorolás.
Formafelismerés, alkotóképesség.
Képzeletben történő mozgatás, más nézőpont elképzelése.
Tudatos, pontos és helyes eszközhasználat.
Finommotoros mozgáskoordinációk.
Sík- és térbeli tájékozódás.
Tulajdonságok megnevezése, megfigyelések megfogalmazása,
megmaradó és változó tulajdonságok tudatosítása.
Mennyiségi jellemzők szerinti összehasonlítás, becslés.
Mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal, számok
értelmezése a valóság mennyiségeivel.
Összefüggések felismerésének képessége.

Követelmények
A tanuló:
–
–
–
–
–
–
–

ismerje fel a téglalapot, négyzetet;
tudjon létrehozni testeket, síkidomokat másolással;
ismerje fel a testek tulajdonságait (élek, lapok, csúcsok);
tudjon alakzatokat csoportosítani, válogatni megadott szempont szerint;
ismerje, használja a tanult szabványegységeket;
végezzen gyakorlati méréseket a tanult szabvány mértékegységekkel;
ismerje, használja helyesen a mérőeszközöket.
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IV. Valószínűségi játékok, statisztika
Célok és feladatok
–
–
–
–
–

Segíteni a tanulók játékos tapasztalatszerzését.
Megalapozni a valószínűségi szemléletet.
Fejleszteni a szóbeli kifejezőkészséget.
Formálni a tanulók összefüggésfelismerő- és ítélőképességét.
Megalapozni a tanulók problémafelismerő, problémamegoldó,
gondolkodását.
– Mélyíteni a valóság és a matematika elemi kapcsolatát.

és

kombinatorikus

Fejlesztési feladatok

Tartalom
Adatok gyűjtése, ábrázolása és
leolvasása táblázatból,
oszlopdiagramról, grafikonról.
Megállapítások leolvasása, értelmezése.
A “biztos”, “lehet, de nem biztos”, és a
“lehetetlen” fogalmak alapozása játékos
formában, tevékenységgel.
Valószínűségi kísérletek végzése,
megfigyelése.

logikai

Tudatos megfigyelés, analízis, szóbeli kifejezőképesség,
tapasztalatok megfogalmazása.
Ábrázolási képesség, modellalkotás.
Oksági kapcsolatok keresése.
Események lejátszódásának elképzelése, eljátszása, történés
visszaidézése.
Adatok lejegyzése, ábrázolása, rendezése, leolvasása.
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3. osztály
Időkeret: 185 óra/év (5 óra/hét)

I. Gondolkodási módszerek alapozása
Célok és feladatok
–
–
–
–
–

Továbbépíteni a valóság és a matematika elemi kapcsolatát.
Kialakítani a matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére való igényt.
Fejleszteni a szóbeli kifejezőkészséget, megfigyelőképességet.
Növelni a figyelem tartósságát.
Fejleszteni a problémafelismerő és problémamegoldó képességet.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Halmazok tulajdonságainak felismerése,
részhalmaz jellemzése.
Tulajdonságok alapján halmazképzés,
elemek válogatása megadott tulajdonság
alapján.
A “mindegyik”, “van olyan”, “egyik
sem”, “nem mind” kifejezések
használata.
Megkezdett sorozatok folytatása, a
szabály megállapítása, megfogalmazása.
Hozzárendelések, párosítások
folytatása.
Állítások igazságának eldöntése.
Nyitott mondat igazsághalmazának
megkeresése tervszerű próbálgatással.
Nyitott mondatok lejegyzése, megoldása.
Szöveges feladatok értelmezése,
megoldása modell segítségével.
Szöveges feladatról nyitott mondat készítése, többféle megoldási mód keresése.
Matematikai modell – sorozatok,
táblázatok, rajzok – használata a
szöveges feladatok megoldásához.
Adatok táblázatba rendezése.

Elemek szétválogatása, osztályozása, rendezése.
Kapcsolatok, szabályok keresése a táblázat elemei között.
Logikai gondolkodás fejlesztése.
A szabály megfogalmazása, lejegyzése.
Megoldási algoritmusok megismerése, alkotása, alkalmazása.
Kreativitás fejlesztése többféle megoldási mód keresésével.
Szöveg modellezése tevékenységgel, ábrázolással,
matematikai művelettel.
Becslő, felismerő és alkotóképesség fejlesztése.
Döntési képesség formálása.
Kapcsolatokat kifejező tevékenységek, ábrák megismerése
problémafelvetésekkel.

Követelmény
A tanuló:
–
–
–
–
–

tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba;
ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;
állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot,
tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni;
tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá, nyitott mondatok igazsághalmazát
megkeresni kis véges alaphalmazon;
– értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet készíteni.
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II. Számtan, algebra
Célok és feladatok
–
–
–
–
–
–

A valóság és a matematika kapcsolatát továbbépíteni.
A tapasztalatok megfogalmazásával a szóbeli kifejezőkészséget fejleszteni.
Kiterjeszteni a számolási eljárásokat 1000-es számkörben.
Ösztönözni a többféle megoldási mód keresésére.
Az önellenőrzés igényét kialakítani.
Megoldási algoritmust alkalmaztatni.

Tartalom
Számok 1000-es számkörben.
Számok írása, olvasása.
A természetes szám mint sorszám,
darabszám, mérőszám.
Alaki, helyi és valódi érték.
Számképzés, számok bontása helyiérték
szerint.
Számok nagyság szerinti sorba
rendezése, helye a számegyenesen,
számszomszédok (egyes, tízes, százas),
kerekítések(tízesekre, százasokra).
Számok tulajdonságai, kapcsolatai
Római számírás (I, V, X, L, C, D, M).
Számok összeg-, különbség-, szorzat,
hányadosalakjai.
Műveletek értelmezése, műveletvégzés.
Műveletek értelmezése, tevékenységgel,
ábrával, szöveggel.
Szóbeli számolási eljárások: összeadás,
kivonás, szorzás a százas számkör
műveleteivel analóg esetekben.
Műveleti tulajdonságok, a műveletek
közötti kapcsolatok megfigyelése,
megfogalmazása.
Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal.
Írásbeli összeadás, kivonás háromjegyű
számokkal.
Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval.
A műveletek várható eredményének
becslése, ellenőrzés.
Műveleti sorrend ismerete, zárójel
használata.
Hiányos műveletek hiányzó számának
pótlása.
Szöveges feladatok megoldása.
Számfeladathoz szöveg alkotása.
Többféle megoldás mód keresése, a
megoldási módok összevetése.
Számfeladatról szöveges feladat
alkotása.
Fordított szövegezésű és összetett
szöveges feladatok megoldása.

Fejlesztési feladatok
Biztos számfogalom kialakítása 1000-es számkörben.
Számok értelmezése a valóság mennyiségeivel (mérőszám,
darabszám).
Új tapasztalatok visszarendezése előfogalmakhoz.
Összehasonlítások, rendezések , viszonyítási képesség,
relációjelek (<, >, =) biztos használata.
Analógiás gondolkodás.
Tárgyak tulajdonságainak kiemelése.
Átkódolás különböző modellek között.

Előzetes ismeretek mozgósítása, továbbépítése.
Műveletek tárgyi megjelenítése.
Összefüggések felismerése.
Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése.
Régebbi ismeretek felhasználása új helyzetekben.
Szóbeli számolási készség fejlesztése.
Algoritmusok követése, értelmezése, készítése.
Műveleti eljárások kiterjesztése az írásbeli műveletek körére.
Becslés értelmezése, alkalmazása.
Írásbeli műveletek alkalmazásszintű használata.

A megoldási algoritmus alkalmazása (adatok lejegyzése,
megoldási terv készítése, számfeladat megoldása, ellenőrzése,
válaszadás).
Kreatív gondolkodás fejlesztése.
Matematikai tartalmú szövegek megértése, rögzítése,
megoldása.
Gondolatmenet megértése, követése.
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Követelmények
A tanuló:
–
–
–
–
–
–
–

Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.
Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.
Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.
Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.
Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.
Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.
Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás
egyjegyű szorzóval).
– Becslést, ellenőrzést eszközként használja.
– Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.
– Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.

III. Geometria, mérés
Célok
–
–
–
–
–
–

Felidéztetni az előzetes ismereteket.
Sík- és térgeometriai tapasztalatokat gyűjtetni elsősorban tevékenységgel.
Szóbeli kifejezőképességet fejleszteni a tapasztalatok megfogalmazásával.
Konstrukciós képességet, térlátást fejleszteni tevékenységgel.
Fejleszteni a tanulók kreatív gondolkodását, megfigyelőképességét.
Mérés előtt becsültetni.

Tartalom
Tájékozódás vonalon, síkban, térben.
Síkidomok előállítása tevékenységgel,
másolással.
Kirakás, papírhajtogatás, nyírás,
vonalzó és körző használata.
Tulajdonságainak megfigyelése.
A négyzet és a téglalap
tulajdonságainak megfigyelése,
összehasonlítása.
Az egybevágóság és hasonlóság
fogalmának előkészítése
tapasztalatszerzéssel.
Szimmetrikus alakzatok felismerése,
előállítása.
Szimmetriatengely megkeresése tükör
segítségével. Tükörképek előállítása
négyzetháló segítségével.
Síkidomok nagyítása, kicsinyítése
négyzetháló segítségével.
Testek építése szabadon és feltételekkel,
másolása modellről.
Kerületmérés körülkerítéssel,
területmérés lefedéssel.
Síkidomok kerületének kiszámítása
méréssel, összeadással.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és
az idő mérése alkalmilag választott és
szabvány mértékegységekkel (km, m,
dm, cm, hl, dl, l, t, kg, dkg, g, év,
hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc).

Fejlesztési feladatok
Az észlelés pontosságának fokozása.
Tér- és síkbeli tájékozódó képesség fejlesztése.
Tényismeretek memorizálása.
Tulajdonságok kiemelése, összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetés.
Formafelismerés, alkotóképesség fejlesztése.
A tanulás manipulatív eszközeinek célszerű használata –
finommotoros mozgáskoordinációk.

Testek tulajdonságainak megfigyelése, számbavétele (lapok,
élek, csúcsok száma), tapasztalatok megfogalmazása.
Összehasonlítások, válogatások.

Kerület, terület fogalmának előkészítése.

Tapasztalatgyűjtés.
Mérési eljárásokra, módszerekre való emlékezés.
Mennyiségi jellemzők szerinti összehasonlítás, becslés.
Tudatos, pontos és helyes eszközhasználat.
Az egység célszerű megválasztása.
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Fejlesztési feladatok

Tartalom
Mérőszám, mértékegység és mennyiség
kapcsolata.
Különböző mennyiségek mérése azonos
mértékegységgel.
Azonos mennyiségek mérése különböző
mértékegységekkel.
Egyszerű átváltások a tanult
mértékegységgel.
Szám- és szöveges feladatok
mennyiségekkel.

Kreatív gondolkodás fejlesztése a sejtések
megfogalmazásával.
Meglévő ismeretek új helyzetekben való alkalmazása.
Összefüggések felismerése.

Követelmények
A tanuló:
–
–
–
–

Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat.
Tudjon előállítani síkidomokat, testeket tevékenységgel.
Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.
Tudjon megoldani szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg,
dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc).

IV. Valószínűségi játékok, statisztika
Célok és feladatok
–
–
–
–
–
–

Fejleszteni a problémamegoldó gondolkodást.
A valószínűségi szemléletet megalapozni valószínűségi játékokkal, megfigyelésekkel.
A matematika és a valóság kapcsolatának erősítése.
Fejleszteni a tanulók kifejezőkészségét.
Logikus gondolkodás fejlesztése.
Adatgyűjtés módjaival megismertetni.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Kísérletek, játékok alapján a lehetséges
esetek keresése.
Biztos, lehetetlen, lehet de nem biztos
események eldöntése egyszerűbb
esetekben.
Események bekövetkezésének
megfigyelése, lejegyzése. Sejtések,
indoklások megfogalmazása.
Statisztikai adatok gyűjtése, rögzítése,
rendezése, értelmezése, elemzése.
Táblázatok, grafikonok leolvasása,
készítése.
Igaz, hamis állítások megfogalmazása.

Oksági kapcsolatok keresése.
Események lejátszódásának elképzelése, sejtések
megfogalmazása.
Tapasztalatok, várható események megfogalmazása szóban.
Megfigyelő és rendszerező képesség.
Modell alkotása probléma megoldásához.
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4. osztály
Időkeret: 148 óra/év (4 óra/hét)

I. Gondolkodási módszerek alapozása
Célok és feladatok
–
–
–
–
–
–

Fejleszteni az érzékelést, megfigyelőképességet, a tartós figyelmet.
Kialakítani az alapvető matematikai képességeket.
A gondolkodási műveleteket továbbfejleszteni.
A szóbeli és írásbeli kifejezőképességet fejleszteni.
Továbbépíteni a matematika és a valóság elemi kapcsolatát.
Továbbfejleszteni a tanulási szokásokat.

Tartalom
Halmazok képzése, elemek válogatása
megadott szempontok szerint.
Halmazok kapcsolatai.
Metszet, részhalmaz, kiegészítő halmaz
kapcsolatának értelmezése.
Megkezdett sorozatok folytatása adott
szabály szerint.
Összefüggések keresése egyszerű
sorozatok elemei között.
Sorozatok képzési szabályának
megállapítása, többféle folytatási
lehetőség keresése.
Adatok sorozatba rendezése, folytatásra
vonatkozó sejtések megfogalmazása.
Hozzárendelések vizsgálata.
Logikai műveletek, a “nem”, “vagy” ,
“és” szavak használatával állítások és
tagadásuk megfogalmazása.
Nyitott mondatok igazsághalmazának
megkeresése tervszerű próbálgatással.
Megkezdett sorozatok folytatása, a
szabály megállapítása.
Adatok sorbarendezése, a folytatásra
vonatkozó sejtések megfogalmazása.
Szöveges feladatok értelmezése,
ábrázolása, modell készítése,
megoldása, válasz megfogalmazása,
összevetése a valósággal.
Számfeladatról szöveges feladat
alkotása.
Egyszerű kombinatorikai feladatok
megoldása.
Többféle megoldási mód keresése,
táblázatba foglalása, az összes lehetőség
áttekintése.

Fejlesztési feladatok
Osztályozás egy és több szempont szerint, a dolgokat jellemző
tulajdonságok tudatosítása.
Választott vagy megadott szempontok szerinti csoportosítás,
sorbarendezés.
Gondolkodási műveletek bővítése: osztályozás,
szabályfelismerés, elemi algoritmus alkalmazása.
Lényegkiemelő és általánosító képesség, következmények
meglátására való képesség.
Összefüggések észrevétele és megfogalmazása.
Általánosításra való törekvés, absztrakciós képesség
alapozása.
Állítások megítélése igazságértékük szerint.
Nyitott mondatok megoldása tervszerű próbálkozással,
lezárása behelyettesítéssel.
Elmondott gondolatmenet követése.
Kapcsolatok, szabályok keresése a sorozat elemei között. Az
összefüggések megfogalmazása, lejegyzése.
Következmények meglátására való képesség fejlesztése.
Önállóság növelése a feladatok szövegének értelmezésében.
Gondolatmenet kiépítése, az eltervezett megoldás lépéseinek
végrehajtása.
Matematikai modellalkotás.
Kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.
Az összes lehetőség keresése, rendszerbe foglalása pl. fagráffal, táblázattal.

Követelmények
A tanuló:
– tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani;
– tudjon halmazokat képezni, kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni;
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–
–
–
–
–
–

legyen képes összefüggések felismerésére, megfogalmazására;
tudja eldönteni állítások igazságtartamát, igaz, hamis állításokat fogalmazni;
tudja megkeresni nyitott mondatok igazsághalmazát;
ismerje és alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát;
tudjon folytatni számsorozatokat a felismert szabály alapján;
tudja megkeresni az összes lehetőséget egyszerű kombinatorikus feladatokban.

II. Számtan, algebra
Célok és feladatok
–
–
–
–
–
–
–

Biztos számfogalmat kialakítani a 10 000-es számkörben.
Biztos műveletfogalmat és számolási készséget kialakítani 10 000-es számkörben.
Kiterjeszteni a számolási eljárásokat 10 000-es számkörben.
Ösztönözni a többféle megoldási mód keresésére.
Az önellenőrzés igényét kialakítani.
A matematikai nyelvhasználatot alkalmaztatni.
Új ismereteket rendeztetni régebbi tapasztalatokhoz.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Számfogalom 10 000-es számkörben
Számok írása, olvasása 10 000-ig
Számok valóságtartalma.
Alaki, helyi és valódi érték.
Számképzés, számok helyi érték szerinti
bontása.
Számok nagyság szerinti sorba
rendezése, helye a számegyenesen,
számszomszédok (egyes, tízes, százas,
ezres), kerekítések (tízesekre,
százasokra, ezresekre).
Számok tulajdonságai, kapcsolatai.
Mennyiségi jellemzők kifejezése
számokkal (mérőszám, darabszám).
Római számírás (I, V, X, L, C, D, M).
Számok összeg-, különbség-, szorzat,
hányadosalakjai.
Törtrészek előállítása tevékenységgel
(színezés, darabolás, kirakás).
Alakzatok törtrészeinek meghatározása
rajzolással, színezéssel.
A törtszám jelölése, elnevezések.
Törtek kiegészítése egésszé
tevékenységgel.
Több egész törtrészének meghatározása.
Mértékegységek törtrészének
meghatározása, összehasonlítása (pl. fél
óra, negyed kg).
A negatív szám fogalmának
előkészítése tapasztalati úton.

Biztos számfogalom kialakítása a 10 000-es számkörben.
Analógiás gondolkodás.
Meg- és leszámlálás tízesével, ötvenesével, százasával.
Biztos tájékozódás a tízes számrendszerben és
helyiértékrendszerben.
Matematikai modell értelmezése, készítése.
Megismerési képesség.
Összehasonlítás, rendezés, viszonyítási képesség, analógiás
gondolkodás.
A tanulás manipulatív eszközeinek célszerű használata –
finommotoros mozgáskoordinációk.
Többféle megoldási mód keresése.
Egyedi tapasztalatok értelmezése.
Új eljárások kiépítése.
Matematikai ismeretek bővítése tapasztalatszerzéssel.

Negatív számok megjelenítése eszközök segítségével (pl.
hőmérő).
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Fejlesztési feladatok

Tartalom
Műveletek értelmezése, műveletvégzés
Műveletek szóban és írásban a 10 000es számkörben.
Műveletek értelmezése tevékenységgel,
ábrával, szöveggel.
Műveleti tulajdonságok, a műveletek
közötti kapcsolatok megfigyelése,
megfogalmazása.
Szóbeli számolási eljárások: összeadás,
kivonás, szorzás a százas számkör
műveleteivel analóg esetekben.
Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel.
Írásbeli összeadás, kivonás négyjegyű
számokkal.
Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval,
írásbeli osztás egyjegyű osztóval.
A műveletek várható eredményének
becslése, ellenőrzés.
Hiányos műveletek hiányzó számainak
pótlása.
Műveleti sorrend ismerete, zárójel
használata.
Szöveges feladatok megoldása
Szöveghez, matematikai problémákhoz
műveletek megválasztása
Számfeladatról szöveges feladat
alkotása.
Fordított szövegezésű és összetett
szöveges feladatok megoldása.
Nyitott mondatok igazsághalmazának
megkeresése következtetéssel, tervszerű
próbálgatással.

Emlékezetfejlesztés, előzetes ismeretek mozgósítása,
továbbépítése.
Műveletek tárgyi megjelenítése.
Összefüggések felismertetése.
Az összeg, különbség, szorzat és hányados változásainak
megfigyelése. A tapasztalatok megfogalmazásával a szóbeli
kifejezőkészséget fejlesztése.
Biztonság a szóbeli műveletek végzésében kerek számok
körében.
Analógiák alapján való műveletvégzés.
Ismeretek tudatos memorizálása.
Eljárásokra, módszerekre való emlékezés.
Írásbeli műveletek alkalmazás szintű használata.
Becslést és ellenőrzést eszközként való használata.
Régebbi ismeretek mozgósítása.

Megoldási algoritmus alkalmazása (adatok lejegyzése,
megoldási terv készítése, számfeladat megoldása, ellenőrzése,
válaszadás).
Többféle megoldás mód keresése, a megoldási módok
összevetése.
Matematikai tartalmú szövegek megértése, rögzítése,
megoldása.

Követelmények
A tanuló:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;
helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint;
tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni;
ismerje a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédait, tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített
értékét;
tudja értelmezni, megoldani a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást;
tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel;
ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén;
legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás
kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);
becslést, ellenőrzést eszközként használja;
tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.

III. Geometria, mérés
Célok és feladatok
– Felidéztetni az előzetes ismereteket.
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–
–
–
–
–
–
–

Logikus gondolkodást fejleszteni.
Sík- és térgeometriai tapasztalatokat gyűjtetni elsősorban tevékenységgel.
Tapasztalatokat megfogalmaztatni szóban.
Az egybevágóság és hasonlóság fogalmát előkészíteni tapasztalatszerzéssel.
Konstrukciós képességet fejleszteni tevékenységgel.
A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése.
Mérés előtt becsültetni.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Pontok, vonalak, síkidomok.
Párhuzamos és merőleges egyenesek
megfigyelése, előállítása.
Síkidomok előállítása tevékenységgel,
másolással, elforgatással, tükrözéssel.
Tapasztalatok gyűjtése az egybevágóság
és hasonlóság fogalmához.
Szimmetrikus alakzatok felismerése,
előállítása.
Síkidomok nagyítása, kicsinyítése.
Tükörképek előállítása.
Síkidomok szögeinek vizsgálata a
derékszöghöz viszonyítva.
Szögmérés derékszöggel.
A téglalap és a négyzet kerületének
kiszámítása összeadással, szorzással.
Kerületszámítással kapcsolatos
szöveges feladatok.
Területmérés lefedéssel.
Testek másolása, építése.
A téglatest és a kocka tulajdonságai
(lapok, élek, csúcsok száma).
A téglatest és a kocka hálója.

Az észlelés pontosságának fokozása.
Tulajdonságok kiemelése, összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetés.
Közös tulajdonságok megnevezése.
Geometriai transzformációkban megfigyelt megmaradó és
változó tulajdonságok tudatosítása.
Formafelismerés, alkotóképesség.
Képzeletben történő mozgatás, más nézőpont elképzelése
Változó helyzetek megfigyelése.
Tapasztalatok megfogalmazása szóban.
Adatokra és összefüggésekre való együttes emlékezés.
Modell alkotása, értelmezése fogalmakhoz.

Egyszerű geometriai alakzatokat megfigyelése, szétválogatás
tulajdonságok alapján.
Tulajdonságok megfigyelése, megnevezése.
Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése a megalkotás
előtt.

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg Mennyiségi jellemzők szerinti összehasonlítás, becslés.
és az idő mérése alkalmilag
Mérési eljárásokra, módszerekre való emlékezés.
választott és szabvány (km, m, dm,
cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl,
Ismeretek megtanulásához összefüggések felismerése.
ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc,
másodperc) mértékegységekkel.
Egyszerű átváltások a tanult
mértékegységgel.
Az ismeretek alkalmazása szám és
szöveges feladatokban.

Követelmények
A tanuló:
–
–
–
–
–
–

ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat;
ismerje fel az alakzatok geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott tulajdonságú alakzatokat;
tudjon síkidomokat, testeket létrehozni adott feltételekkel;
ismerje a kocka és a téglatest tulajdonságait (lapok, csúcsok, élek száma);
ismerje és önállóan használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során;
tudjon megoldani a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év,
hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc) szám és szöveges feladatokat;
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– tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét.

IV. Valószínűségi játékok, statisztika
Célok és feladatok
–
–
–
–
–
–

Tapasztalatokat szereztetni a későbbi fogalomalkotás előkészítésére.
Fejleszteni a problémamegoldó gondolkodást.
A valószínűségi szemléletet megalapozni valószínűségi játékokkal, megfigyelésekkel.
A matematika és a valóság kapcsolatának erősítése.
Logikus gondolkodás fejlesztése.
Adatgyűjtés módjaival megismertetni.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Valószínűségi kísérletek, játékok,
megfigyelése.
Véletlen események megfigyelése
a mindennapi életben.
A “biztos”, “lehetetlen”, “lehet de nem
biztos” események eldöntése
egyszerűbb esetekben.
Események bekövetkezésének
megfigyelése, lejegyzése. Sejtések
megfogalmazása, összevetése a kísérleti
eredményekkel, az esetleges eltérések
megfigyelése, magyarázata.
Statisztikai adatok gyűjtése, rendezése,
értelmezése.
Az átlag értelmezése.
Táblázatok, grafikonok értelmezése,
készítése.

Oksági kapcsolatok keresése.
Az események lejátszódásának elképzelése, gyakoriságának
megfigyelése, sejtések megfogalmazása.
Tapasztalatok, várható események megfogalmazása szóban.
Gyakoriság, valószínűség értelmezése.
Megfigyelő és rendszerező képesség.
Modell alkotása helyzet megértéséhez.
Igaz, hamis állítások megfogalmazása.

Követelmények
A tanuló:
– tudja használni a biztos, lehetséges és lehetetlen fogalmakat;
– tudja egyszerű valószínűségi kísérletek lehetséges eseteit megkeresni;
– tudjon grafikonról, táblázatból néhány adatot leolvasni, táblázatot, egyszerű grafikont készíteni.

Kimeneti követelmények
A tanuló:
– legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, összehasonlítására;
– tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy
választott tulajdonság alapján;
– használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket (<, >, =);
– legyen biztos számfogalma a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;
– helyesen írja, olvassa a számokat készségszinten;
– tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást a 10 000-es számkörben.
– tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal szóban;
– legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás
egyjegyű és kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);
– tudja ellenőrizni a számítások helyességét;
– tudjon megoldani egyszerű, legfeljebb két művelettel leírható szöveges feladatot a megoldási
algoritmus alkalmazásával;
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– ismerje fel, és nevezze meg az egyszerű geometriai alakzatokat: négyszöget, háromszöget, négyzetet,
téglalapot és a kört;
– ismerje és használja a szabvány mértékegységeket gyakorlati mérések során, tudja elvégezni az
egyszerű átváltásokat (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc,
másodperc);
– tudja megmérni, kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét konkrét esetekben.

Taneszközök
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
A diszkalkuliás tanulóknál fontos a segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése; a
fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a
megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális
megerősítés; a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított,
megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása.

Az értékelés alapelvei
Az értékelés alapja a tanulók folyamatos megfigyelése. Az értékelésnél az elsajátított
ismeretek tudásszintje mellett a tanulók aktivitását, önmagához viszonyított előrehaladását is
figyelembe vesszük.
Kisiskolás korban a tanítói értékelés dominál, ugyanakkor fokozatosan fejlesztjük a reális
önértékelésre való képességet.
Az ellenőrzés területei, formái:
A tanulók – tanító által történő – megfigyelése:
 önálló tevékenység közben,
 csoportmunkában való részvétel során.
Tanulói megfigyelések:
 egymás munkájának segítése csoportmunkában,
 önellenőrzés.
A fejlődési folyamat követése során végzett elemzések informálnak a tanulók egyéni
haladásáról (tanulási mód, tempó, egyéni nehézségek, egyéni teljesítmény stb.), és a
fogalomépítés aktuális szintjéről.
A tanulók értékelése során az egyén fejlettségét viszonyítjuk a saját képesség szerint elérhető
legmagasabb szinthez, valamint a fejlesztés során várható eredményhez.
A különböző témakörökben megfogalmazott értékelés színterei:
 A probléma felismerésének, megértésének mértéke különböző tapasztalati területeken.
 Az eszközhasználat szintje, az önálló tapasztalatszerző tevékenység hatása a
feladatmegoldásra.
 Az önállóság foka a lényegkiemelésben, az összefüggések felismerésében, kifejezésében.
 A matematikai modellek alkalmazásának mértéke és könnyedsége.
 A különböző matematikai tartalmak és fogalmak elsajátításának szintje.
 A kommunikációs képesség formája és színvonala.
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A tanulói önértékelés formálódását szempontok megfogalmazásával segíthetjük. Például:
 A motiváltság és az aktivitás mértéke.
 A figyelem, az együttműködés, a tolerancia színvonala.
 Pozitívumok, negatívumok, erősségek, gyengeségek megfogalmazása.
 Az 1. évfolyamon a tanulók munkájáról a pedagógusok folyamatos szóbeli értékelést,
negyedévenként pedig szöveges minősítést adnak.
 A 2-4. évfolyamon a tanulók teljesítményét érdemjeggyel, év végén osztályzattal zárják.
 Az integráltan oktatott tanulók értékelése során különös figyelmet kell fordítani az egyéni
különbségekre, valamint az egyéni érési ütemre.
TÁMOP-os pályázat során alsó tagozaton két tanulócsoportban került bevezetésre az „A” típusú
matematikai programcsomag, melynek oktatását az alsó tagozaton öt évig (2015-ig) vállaltuk.

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET
1–4. évfolyam
Célok és feladatok

A matematikatanítás célja, hogy a gondolkodás örömének és hasznosságának felfedeztetésével
párhuzamosan megismertesse a tanulókat környezetük mennyiségi és térbeli viszonyaival,
megalapozza a korszerű, a mindennapi életben, a többi tantárgy tanulása során és különböző
probléma-szituációkban jól használható, továbbfejlesztésre alkalmas matematikai műveltségüket.
Ezen cél megvalósításának folyamatában elsősorban a matematikai kompetencia különböző
komponenseit fejlesztjük, valamint a matematikai nevelés folyamatában rejlő lehetőségeket
kihasználva hozzájárulunk a többi kulcskompetencia (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi
kommunikáció, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, a hatékony, önálló
tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőkészség és vállalkozói
kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség) megerősítéséhez.
A fenti célok megvalósításának komplex folyamata biztosítja a kulcskompetenciákra épülő
kiemelt fejlesztési feladatok (énkép, önismeret, hon-és népismeret, európai azonosságtudategyetemes kultúra, aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, gazdasági nevelés,
környezettudatos nevelés, a tanulás tanítása, testi és lelki egészség, felkészülés a felnőtt lét
szerepeire) megvalósítását is.
A matematikai kompetencia matematikai ismeretek, matematika-specifikus készségek és
képességek, általános készségek és képességek, valamint motívumok és attitűdök együttese. A
fogalom pontos tartalma a matematikai kompetencia komponensrendszerként való
értelmezésével írható le.
A kerettanterv hangsúlyai elsősorban a matematikai kompetencia következő készség-és
képesség-komponensei köré szerveződtek:
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A fejlesztés-központúság megvalósítása
Kiemelten hat kompetencia-komponens fejlesztését tervezzük meg a természetes fejlődési
törvényekkel szinkronban és hozzáillesztjük a matematikai tevékenységekhez. Ezek: a számlálás,
számolás; a mennyiségi és valószínűségi következtetés; a mérés, mértékváltás; a rendszerezés,
kombinativitás; a szöveges feladatok, problémamegoldás, metakogníció; és az induktív és
deduktív folyamatok, induktív és deduktív következtetés.
Az esélyegyenlőtlenség csökkentése
Gondot fordítunk a különböző adottságokhoz, képességekhez és nehézségekhez, a különféle
tanulási módokhoz, érdeklődéshez való alkalmazkodásra. Különös figyelmet igényel az olyan
hiányosságok pótlása, amelyek a megértés és a továbbhaladás lehetőségét korlátozzák. A fogalmi
rendszer gazdag valóságtartalommal való kiépítése, megtöltése kiemelten fontos a szegényes
szociális hátterű tanulók számára.
A gyakorlati problémákban való jobb eligazodás szolgálata
Az elméleti ismeretek elsajátíttatása mellett nagy figyelmet szentelünk ezek beágyazására a
köznapi élet helyzeteibe, problémáiba, a köznapi és a különféle műveltségterületeken való
alkalmazásokra.

Tartalom

A tartalmi leírás a tanítói munka matematikai tartalmának, ismereteinek, a fejlesztendő
képességeknek, kompetenciáknak és a gyerekek tárgyi és szellemi tevékenységeinek átfogó
rendszerét tervezi meg. A fogalmi rendszer épülését és a képességek fejlődésének felerősödését,
hatékonyságát a tanulás helyes szervezésével, módszereivel szolgálhatjuk, ezért a fejlesztő
munkát a matematikai tevékenységek rendszerébe építve tervezzük.

„Bemenet-vezérlésű” építkezés

A fejlesztés tartalmát elsődlegesen az határolja körül, hogy ki-ki honnan indul, de nem tévesztjük
szem elől, hogy milyen célok felé akarunk haladni. Az irányt tudhatjuk, amerre haladni
kívánunk, és a fejlesztés várható eredményeit.
Nem fogalmazunk meg egy egységes követelményrendszert, azonban az egyes szakaszok végére
kijelöljük az elérendő minimális szinteket ahhoz, hogy a következő szakasz munkája
biztonságosan elkezdhető legyen.

Módszertani ajánlások

A matematikatanulás lényegi összetevői a tartalmak mellett a tanulási módszerek.
A kisiskolás gyerekek valódi ismeretekhez nem juthatnak elvont közlésekből, magyarázatokból.
A matematikatanulás az első szakaszban a cselekvő, személyes tapasztalatszerzéssel kezdődik,
és sok esetben még nem is léphet túl rajta. Ha a kisgyerek megtanul helyzeteket, képeket,
történéseket megfigyelni, ezeket rekonstruálni, eljátszani, lerajzolni, elmondani, leírni, jelekkel
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kifejezni, akkor megtette az első lépést a megismerés útján. Az absztrakció alapja a sokszínű,
sokféle konkrétum megismerése.
Hasonlóan: a problémák manipulatív, tárgyi tevékenységgel való, cselekvő megoldása lesz
alapja a gondolati problémamegoldásnak, s ez által a világ megértésének és a gondolkodás
fejlődésének is.
A cselekvő tapasztalatszerzéshez és problémamegoldáshoz eszközökre van szükség, amelynek
egy része a gyerekek saját teste és természetes környezetének tárgyai, más része viszont
mesterséges, határozott céllal készített taneszközök.
A pedagógus szerepe a tanulási helyzetek megteremtése, megszervezése, a megfelelő
problémafelvetés, a megoldásához használható eszközök, és esetenként a megfelelő támogatás
biztosítása. Az ő feladata a nyugodt munkalégkör és a megfelelő motiváció kialakítása is.
Ehhez járul hozzá a munka szükséges mértékű irányítása, ellenőrzése.
A matematikai problémák játékba ágyazása sok esetben alkalmas formája a fejlesztő, nevelő
munkának, hiszen a gyerekeknek az egyik leginkább megfelelő tevékenysége a játék.

1. ÉVFOLYAM
Óraszám: 185 óra, 37 hét, 5 óra/hét

1. ÉVFOLYAM – 1. TÉMAKÖR

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK
TULAJDONSÁGOK, RELÁCIÓK, ÁLLÍTÁSOK
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1. ÉVFOLYAM – II. TÉMAKÖR
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SZÁMTAN-ALGEBRA
A SZÁMFOGALOM ELŐKÉSZÍTÉSE
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HALMAZOK SZÁMOSSÁGA, MENNYISÉGEK MÉRŐSZÁMA
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ISMERKEDÉS A SZÁMOKKAL KÖZELEBBRŐL
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AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS ÉRTELMEZÉSEI
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SZÁMOK 10-TŐL 20-IG

280

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZÁMOK TULAJDONSÁGAI, SZÁMKAPCSOLATOK
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SZÁMOLÁSI ELJÁRÁSOK
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1. ÉVFOLYAM -III. TÉMAKÖR
GEOMETRIA, MÉRÉS
GEOMETRIAI TAPASZTALATSZERZÉS
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2. ÉVFOLYAM
Óraszám: 185 óra, 37 hét, 5 óra/hét

2. ÉVFOLYAM - I. TÉMAKÖR

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK
TUDATOS MEGISMERÉSI FOLYAMATOK
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2. ÉVFOLYAM - II. TÉMAKÖR

SZÁMTAN – ALGEBRA
SZÁMOK A SZÁZAS SZÁMKÖRBEN

287

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

288

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS A SZÁZAS SZÁMKÖRBEN
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SZORZÓ–ÉS BENNFOGLALÓTÁBLÁK FELÉPÍTÉSE ÉS A RÉSZEKRE OSZTÁS
ELŐKÉSZÍTÉSE
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TÖBB MŰVELET EGYÜTT
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SOKSZOROZÁS, OSZTOZKODÁS
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2. ÉVFLOLYAM - III. TÉMAKÖR
GEOMETRIA, MÉRÉS
GEOMETRIAI ALKOTÁSOK TÉRBEN, SÍKBAN
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TÜKRÖZÉSEK
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TÁJÉKOZÓDÁS
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2. ÉVFOLYAM - V. TÉMAKÖR
VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA
VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK
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3. ÉVFOLYAM
Óraszám: 185 óra, 37 hét, 5 óra/hét
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3. ÉVFOLYAM – I. TÉMAKÖR
GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK
TULAJDONSÁGOK KIEMELÉSE, TUDATOSÍTÁSA; VÁLOGATÁSOK
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3. ÉVFOLYAM - II. TÉMAKÖR

SZÁMTAN–ALGEBRA
ISMÉTLÉS
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SZÁMOK AZ EZRES SZÁMKÖRBEN
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SZÓBELI MŰVELETEK AZ EZRES SZÁMKÖRBEN
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ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS
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TÖRTSZÁMOK
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EGÉSZ SZÁMOK
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ÍRÁSBELI SZORZÁS
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SZÖVEGES FELADATOK
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3. ÉVFOLYAM - III. TÉMAKÖR
GEOMETRIA, MÉRÉS
GEOMETRIAI TAPASZTALATSZERZÉS; GEOMETRIAI ALKOTÁSOK TÉRBEN,
SÍKBAN

311

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB – TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR
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TÁJÉKOZÓDÁS SÍKON ÉS GÖMBÖN
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HALADÓ ÉS FORGÓ MOZGÁS, TÜKRÖZÉS

3. ÉVFOLYAM - IV. TÉMAKÖR

FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK
SZÖVEGES FELADATOK, NYITOTT MONDATOK, TÁBLÁZATOK
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3. ÉVFOLYAM -V. TÉMAKÖR

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA
HÁNYFÉLEKÉPPEN? MI A VALÓSZÍNŰBB?

VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK
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4. ÉVFOLYAM
Óraszám: 148 óra, 37 hét, 4 óra/hét
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4. ÉVFOLYAM - I. TÉMAKÖR
GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK
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4. ÉVFOLYAM – II. TÉMAKÖR

SZÁMTAN-ALGEBRA
A TERMÉSZETES SZÁM FOGALMÁNAK ALAKÍTÁSA 10 000-IG
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MŰVELETFOGALMAK TOVÁBBÉPÍTÉSE; A MŰVELETI TULAJDONSÁGOK ÉS
KAPCSOLATOK
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SZÁMOLÁS FEJBEN; KÖZELÍTŐ SZÁMÍTÁSOK
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ÍRÁSBELI MŰVELETEK
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NYITOTT MONDATOK; EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK
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SZÖVEGES FELADATOK
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EGÉSZ SZÁMOK
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TÖRTEK

328

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

4. ÉVFOLYAM - III. TÉMAKÖR
GEOMETRIA, MÉRÉS
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4. ÉVFOLYAM - IV. TÉMAKÖR
FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK
RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK
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4. ÉVFOLYAM - V. TÉMAKÖR
VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA
STATISZTIKA, VALÓSZÍNŰSÉG
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A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének támogatása
A nagyothalló tanulók fejlődésének támogatása

* Matematikai tapasztalatait minden témakörben gazdagítani szükséges.
* Merev gondolkodásának rugalmasabbá tételére,
* absztrakt gondolkodásának fejlesztésére,
* nyelvi fejlesztésére a szokásosnál intenzívebben kell törekednünk.

A beszédfogyatékos tanulók fejlődésének támogatása

* Ha figyelmét, emlékezetét kell használnia, mindig adjunk vizuális támpontot;
* Mivel fogalmi gondolkodásuk sérült, a megszokottnál több gyakorlati cselekvésre van
szükségük;
* Célszerű megtanítani a helyes ujjszámlálást, ez sokáig segítheti;
* Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, feltétlenül meg kell ismernünk a gyerek megoldáshoz vezető
gondolati lépéseit;
* Ha megoldását szavakkal nem tudja megmagyarázni, a verbális közlést egészítse ki
mutogatással.

Az autisztikus tanulók fejlődésének támogatása

* Sok gyakorlásra van szükségük azokban az esetekben, amikor az általánosból az egyesre, az
egyesből az általánosra következtetniük.
Például: valóság és szám megfeleltetése, számok bontott alakjai, képhez szám kapcsolása, kisebb
számok körében szerzett tapasztalatok kiterjesztése nagyobb számok körére, műveleti
tulajdonságok alkalmazása egyedi esetekben, geometriai tulajdonságok kiemelése;
* Kiemelkedő képességet mutathatnak tulajdonságok, azonosságok, különbségek
megállapításában,
* Ha műveleteket sokféle eszközzel végeztetünk, segítséget igényelhetnek,
* Szöveges feladatoknál a megértés kontrollálására nagy figyelmet kell fordítanunk;
* Frontális feladathelyzetben fontos a rövid, pontos, a gyermek által már megtanult instrukció
alkalmazása;
* A kooperatívitásra legkönnyebben páros helyzetben taníthatjuk őket.

A pszichés fejődés zavara miatt akadályozott tanulók fejlődésének támogatása

* A magtartási problémával küzdő gyereket abba az ún. aktivitási térbe célszerű ültetni,
amelyben a tanár a legtöbbet tartózkodik (nem a
„kieső térbe”); figyelme, motivációja így tartható leginkább fenn;
* Mivel az önérzékelés és a szociális érzékelés általában sérült, ezért nagyon fontos a gyerek
állapotát, érzéseit megérteni és minősítés nélküli értelmezni („most nagyon mérges vagy”).
* Diszkalkuliás tanulók esetében több tapasztalatszerzésre, gyakorlásra van szükség főleg a
következő esetekben: egyenetlen ritmusú számlálás, mennyiségi relációk helytelen értelmezése,
számok kihagyása, felcserélése, iránytévesztés, számok hibás grafikus megjelenítése,
alapműveletek és inverzeinek értelmezési nehézsége, nehézség a szabályok felismerésében, a
megtanultak alkalmazásának nehézsége.
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Informatika
Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Célok és feladatok
Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és
megfelelően alkalmazni a lépten-nyomon felbukkanó új információtechnikai eszközöket. A
gyermekeket, a mai iskolarendszerben tanuló diákokat még inkább fel kell készítenünk az
információs kor kihívásaira, arra, hogy felnőttként élni, dolgozni, alkotni, tanulni, művelődni,
szórakozni tudjanak, hogy az értékes és értéktelen információkat megkülönböztessék. El kell
sajátítaniuk az információk szerzésének, feldolgozásának, tárolásának, továbbításának technikáit,
meg kell ismerniük az információkezelés jogi és etikai szabályait.
Szinte nap mint nap halljuk, milyen fontos a 21. század információs társadalmában az ún.
informatikai írástudás, amelynek elsajátítását minél fiatalabb életkorban meg kell kezdeni. Aki
gyermekkorától kezdve nem jut az informatikai alapismeretek birtokába, szinte behozhatatlan,
hátrányos helyzetbe kerül társaival szemben. Emiatt a tanulók felkészítése az új évezred
információs társadalmára a közoktatás kiemelt feladata. Az informatikai ismereteket, eszközöket,
a kommunikációs kultúrát mindenki számára ingyenesen kell hozzáférhetővé tenni az oktatási
rendszeren belül.
Az információs társadalom kihívást gyakorol a mai oktatási rendszerre is: az információs és
kommunikációs technika (IKT) alkalmazása – mindennapi életüket is befolyásolva – új tanulási
lehetőségeket kínál. A régi pedagógiai eszközök, módszerek egyre kevésbé hatásosak,
önmagukban nem alkalmasak az ismeretszerzésre. Nemcsak a tudásanyag újul meg és változik
igen gyors tempóban, hanem az információkhoz való hozzáférés módjai is megsokszorozódnak
IKT használatának köszönhetően. A pedagógus szerepe átalakul: a gyermekek, diákok körében a
tudásanyagnak már nem egyedüli közvetítője. Olyan tanulási környezetet kell kialakítania, amely
segíti a felfedezést, fejleszti a kreativitást, a multimédiás kommunikációt, a távoli partnerekkel
való együttműködést, az egyéni vagy csoportos munkát, a megszerzett tapasztalatok adaptációját,
ezáltal erősíti az ismeretszerzést, a tudásanyag elsajátítását és a képességfejlesztést. Ebben a
folyamatban az elkövetkező években – az EU-elvárásoknak is megfelelve – egyre fontosabb
szerepet kapnak az IKT-alkalmazásra felkészült pedagógusok.
Az informatikai műveltség megalapozásának gyermekkorban történő megkezdését az
oktatáspolitikai irányelvek kimondottan támogatják. A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési
területként ajánlja az információs és kommunikációs kultúra elsajátítását, és eszközeinekmódszereinek a tanulási folyamat egészében történő felhasználását. Ahhoz ugyanis, hogy
bármely iskola felkészíthesse diákjait a tudásalapú társadalomra, nem elég egy felső tagozatos,
szűk óraszámú, „osztályozott” informatika tantárgy, hanem a tanulóknak – már kisdiák koruktól
kezdve – meg kell szokniuk és ismerniük az IKT napi használatát: az egyes tanórákon éppúgy,
mint a tanórán kívüli felkészülésben vagy éppen szabadidős tevékenységekben.
Az informatika tantárgy az informatikai műveltség alapjainak elsajátítására hivatott. A
tantárgy célja felkelteni és fokozatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt,
megismertetni eszközeit, módszereit, fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes
informatikai szemléletének kialakítását. Fontos, hogy a tanulók ne csak megismerjék, hanem
megszeressék az informatikai környezetet (a számítógépet), megismerve annak hatásait, előnyeit.
A tantárgy további célja az informatikai tudás megszerzése, a készség- és képességfejlesztés,
valamint az ismeretek alkalmazásának támogatása más tantárgyakban, a későbbi
tanulmányokban, majd a mindennapi életben, a munkában. Mivel eszközeit és módszereit
tekintve egy állandóan, rohamléptekben fejlődő műveltségterületről van szó, ezért
elengedhetetlenül fontos olyan tanulói attitűd kialakítása, amely a megszerzett ismeretek
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folyamatos bővítésére, megújítására, az élethosszig tartó önálló tanulásigényének felkeltésére
ösztönöz, természetesen figyelembe véve a munkában, tanulásban, alkotásban az igényességre
nevelést is.
A beszédfogyatékos és a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott tanulók fejlesztésének elvei, fejlesztési feladatok:
Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az informatikai
eszközök segítő szerepe kiemelkedő. A számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási és
munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel kommunikáló tanuló számára.
Az informatikai eszközök tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának különösen
az írás-és olvasási nehézséggel küzdő tanulók esetében van kiemelt szerepe.
A hallássérült tanulók fejlesztésének elvei, fejlesztési feladatok:
A hallássérült tanulóknak az információszerzésben és kommunikációban meglévő
akadályozottságuk következtében alapvető szükségük van a vizuális információszerzés,
feldolgozás és átadás legkorszerűbb technikáinak ismeretére és ezek alkalmazására. Ezeknek az
ismereteknek a jelentős részét a számítástechnika fogja át. Megkülönböztetett a jelentősége az
írásos kommunikációban.
A lehető legkorábbi életkortól javasolt, hogy megismerkedjenek az információcsere technikai
lehetőségeivel. A fentiek indokolják, hogy a hallássérült tanulók elsajátítsák a gépírást és a
számítógép kezelését is.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók fejlesztésének elvei,
fejlesztési feladatok:
Az informatikai eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szociális közvetítés
helyettesítésére, a kölcsönös kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. A későbbi
munkavállalás szempontjából is szerepe lehet az informatikának, mivel számos autisztikus tanuló
mutat érdeklődést e terület iránt.

Fejlesztési követelmények és ajánlások
A tíz éven aluli gyermekek általában igen könnyen megbarátkoznak az informatikai
újdonságokkal, semmiféle kommunikációs gátlás nincs bennük az IKT-eszközök használatával
szemben. Feltétlenül építenünk kell a gyermeki kíváncsiságra, mégpedig a megismerés helyes
irányba terelésével, a megfelelő pedagógiai környezet megteremtésével. Felelősek vagyunk azért,
hogy a gyermekek ne valamilyen alkalmatlan számítógépes reflexjátékon keresztül
ismerkedjenek meg az informatika világával, hanem hagyományos játékokkal éppúgy, mint
didaktikai célú szoftverek és fejlesztő rendszerek segítségével.
A tanulók ismerjék meg a számítógépes munka szabályait, a legfontosabb balesetvédelmi
előírásokat. Törekedjünk az eszközök ergonómiai szempontból történő helyes megválasztására,
elhelyezésére, a korcsoport testméreteinek figyelembe vételével. Sajátítsák el a tanulók a
számítógépnek és perifériáinak kezelési tudnivalóit, ismerkedjenek meg a számítástechnikai
szakkifejezésekkel, azok jelentésével – életkoruknak megfelelően értsék meg azokat.
Ismerjék meg a számítógép bekapcsolásának és kikapcsolásának helyes sorrendjét. Ha a
számítógépek hálózatba vannak kötve, ismertessük meg velük a hálózatba való bejelentkezés
menetét (azonosító, jelszó), jelentőségét, a kilépés folyamatát, és beszélgessünk velük a
hálózathasználat etikájáról, szabályairól. Lássák meg a számítógép sokoldalú alkalmazhatóságát,
és azt is, hogy hálózat esetén e lehetőségek kiszélesednek, új problémamegoldási lehetőséget
nyújtanak a felhasználók számára.
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Fontos, hogy a tanulók olyan szoftverekkel találkozzanak először, amely a tantárgy
pedagógiai céljainak megfelel. Előnyt élveznek a játékos didaktikai szoftverek, a több
érzékszervre ható, de egyszerű kezelésű, „felhasználóbarát”, gyermekeknek készített multimédiaprogramok, és azok a nyitott programok, amelyekkel alkotni lehet. A tanulók az eszközök és
szoftverek megismerését követően törekedjenek önálló számítógépes alkotások elkészítésére
(szövegek, rajzok, animációk, dallamok, stb.), tudjanak minta után egyszerűbb dokumentumokat
létrehozni. Legyen igényük az esztétikus külalak kialakítására. Motiváljuk őket arra, hogy
mondanivalójukhoz, elképzeléseikhez önálló, kreatív alkotásokat tervezzenek, készítsenek.
Tudják, hogy az alkotások elmenthetők, később visszahívhatók, módosíthatók. Az alkotásokat –
lehetőség szerint – nyomtassuk ki, és közösen értékeljük.
A tanulók legyenek képesek arra, hogy egy adott probléma megoldásához a megismert
alkalmazások (eszközök, módszerek) közül kiválaszthassák a megfelelőt. Szerezzenek jártasságot
az általuk megismert szoftverek kezelésében, ismerjék meg annak kezelőfelületét,
menürendszerét, legfontosabb funkcióit. Új, számukra ismeretlen programokban is legyenek
képesek gyorsan otthonosan eligazodni, tegyenek szert felhasználói látásmódra. Az alkalmazói
ismeretek elsajátítására, begyakorlására mindig a gyermekek közvetlen környezetéből, a
mindennapi életből vegyünk mintapéldát. A dokumentumkészítés (pl. faliújság-szöveg, felirat,
plakát, illusztráció) az iskolai eseményekhez, tantárgyakhoz vagy a gyermekek hétköznapjaihoz,
az őket foglalkoztató témákhoz kapcsolódjon.
Bár az informatika tantárgy feladata a számítógépes tudnivalók, valamint a
könyvtárhasználati ismeretek közvetítése, mégis arra kell törekedi, hogy az alsó tagozatos
tanórákon (és nemcsak az informatika órán!) az informatika interdiszciplináris jellege
domináljon. Az informatika órák akkor eredményesek igazán, ha túlmutatnak a tantárgyi
kereteken, ha nem a „zárt” informatika kabinetre korlátozódnak, hanem a megszerzett ismeretek
rögtön a gyakorlatban „hasznosulnak”. A tantárgyköziség az informatika jellemzője. Amikor az
életkornak megfelelő informatikai játékokat játszunk (pl. robotjáték), a gyermekek egy robot
útvonalát ugrándozva követik, közben utasításokat ismételgetnek, vagy éppen énekelnek, majd a
füzetbe számokkal-jelekkel (”titkosírással”) lejegyzetelik a mozgást, ugyanezt a számítógép
képernyőjére is elővarázsolják, sőt egy rövid mesét is kitalálnak hozzá, feltehető a kérdés: milyen
órán vesznek részt a tanulók? Matematika, ének, testnevelés, rajz, anyanyelv vagy technika órán?
A játék során ugyanis algoritmust ismertek fel és hajtottak végre, ezt lejegyzetelték, adatokat
kezeltek, „alkalmazói problémát oldottak meg”, fejlesztőrendszert használtak: miközben
rajzoltak, tornáztak, mesét mondtak, titkos írást kódoltak.
Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése a tantárgy kiemelt feladata. Ismertessük meg a
tanulókat néhány, a hétköznapi életből vett algoritmussal, majd törekedjünk arra, hogy ők is
felismerjenek, értelmezzenek, létrehozzanak, kitaláljanak algoritmusokat. Értelmezzék a
mindennapi algoritmusokat és tudják annak adatait, folyamatát megfelelő eszközkészlettel
rögzíteni, leírni. Játsszanak algoritmikus játékokat: gondolati, cselekvéses, mozgásos játékokat is
– a teremben, az udvaron. Lássanak példát egyes algoritmusok számítógépes megvalósítására, és
törekedjenek a számítógéppel önálló algoritmusok készítésére vagy ezek értelmezésére. Vegyék
észre az algoritmusokban a sorrend fontosságát, értsék meg az ismétlések szerepét és a
változások mértékét.
A tanulók gyűjtsenek adatokat a mindennapi életből, törekedjenek ezek megkülönböztetésére,
lejegyzetelésére, adott szempont szerinti rendezésére. A különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan
tematikusan keressenek adatokat, illetve szerezzenek információkat a korcsoportnak megfelelő,
iskolában vagy otthon rendelkezésre álló dokumentumokból. A tanulók értsék meg, hogy az
információknak változatos megjelenési formája van. Legyenek képesek a különféle módon
megjelenő információt felismerni (szöveg, ikon, kép, hang…), értelmezni, és szerezzenek
jártasságot az információk kezelésében. Lássák, hogy nem öncélúan gyűjtötték az adatokat,
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keresték az információkat, hanem azok – valamely más tanórán vagy a mindennapokban –
hasznosultak. Érezzék az információszerzés és feldolgozás gyakorlati hasznát, előnyeit.
Ismerkedjenek meg az iskolai könyvtárral, az iskola tanulási forrásközpontjával. Használata
során vegyék észre változatos információszerző lehetőségeit. Sajátítsák el a könyvtárhasználat
szabályait, kövessék a könyvtárban elvárt viselkedési normákat. Ismerjék fel a könyvtár
rendezettségét, tudjanak eligazodni tereiben, állományrészei között.
Vegyék észre, hogy az információk hagyományos (papíralapú) és új, egyre fejlettebb
elektronikus hordozókon is hozzáférhetőek. Lássanak a könyvtárban különféle
dokumentumfajtákat, információs forrásokat, és formai, használati jellemzőik megismerése
alapján tudják megkülönböztetni és alkalmazni azokat. Értsék meg a különböző ismeretforrások
együttes használatának, feladatközpontú alkalmazásának szükségességét.
Tudjanak feladataikhoz könyvet és egyéb dokumentumokat keresni a szabadpolcról.
Tájékozódásuk során önállóan használják az életkoruknak megfelelő főbb segédkönyveket
(lexikon, szótár, enciklopédia) Kapjanak a szaktárgyi ismeretszerzés során a tanulók minél több
olyan feladatot, amelynek megoldásához önálló gyűjtőmunkára, az információk keresésére van
szükség. Gyakorolják a felfedező ismeretszerzés könyvtári műveleteit, és sikerélményük
vezessen a könyvtár iránti attitűd megerősödéséhez, az érdeklődés által vezérelt önálló
ismeretszerzés megszerettetéséhez.
Ismerkedjenek meg a világháló információszerzési lehetőségével is. A rendelkezésre álló
böngészőprogrammal olyan honlapokat keressenek fel, amely számukra érdekes, szórakoztató,
illetve az egyes tantárgyak ismeretszerzését segítik. Látogassuk meg az iskola honlapját is, ennek
a tanulók számára is érdekes, fontos információit megtalálva. Az Internet használata kapcsán
beszéljünk a világhálón való szörfölés veszélyeiről is, illetve a túlzott számítógép-használat káros
hatásairól.
A tantárgy tanítása során, a fejlesztési követelmények megvalósulása érdekében mindvégig
kiemelten jelenjen meg az informatika sokoldalú alkalmazhatósága és domináljon gyakorlati
szerepe. Ne egy elméleti, szakismeretek pontos megtanulására és „felmondására” törekvő,
szigorúan osztályozott tantárgy legyen, hanem engedjük a tanulókat az IKT-eszközökkel
tevékenykedni, kísérletezni, alkotni. Lássák meg a tanulók az informatika mindennapi életben
való alkalmazásának fontosságát. Lehetőség szerint tanulmányi kirándulás szervezésével
tekintsenek meg egy olyan közeli munkahelyet, ahol az IKT érdekes, hasznos alkalmazásával
találkoznak.
Az életkornak megfelelően minél több játékos elemet alkalmazzunk. Erősítsük a
csoportmunkát, projektmunkát, az együttgondolkodást, a munkamegosztás kialakulását.
Fontosnak tartjuk már alsó tagozaton is, hogy az anyagok gyűjtésében, összeállításában tegyenek
szert önállóságra, igényességre, rendszerező-képességre, lényegkiemelésre. A gyermekek
párosan is dolgozhatnak-alkothatnak a számítógépnél, elosztva a feladatokat. Azok a gyermekek,
akik otthon vagy másutt már találkoztak a számítógéppel, sőt esetleg használták is azt,
ismereteiket osszák meg „kezdő” társaikkal, segítve azok első próbálkozásait. A tanulói egyéni
munkák eredményeit (alkotás, gyűjtőmunka, keresés stb.) közösen értékeljük, a legjobb
munkákat dicsérjük, jutalmazzuk, hasznosítsuk.
Tárgyi feltételek
A szaktanterem
A tantárgy tanításához számítógép-terem szükséges, mely alkalmas a számítógép és
tartozékainak elhelyezésére, a megfelelő elektromos ellátás biztosítására, a természetes és
mesterséges világításra, a biztonsági és egészségvédelmi követelmények teljesítésére.

338

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A taneszköz kiválasztása
Tankönyv használatát 1-4 évfolyamokon nem írjuk elő, a tanulók számára füzet (lehetőleg
négyzethálós) vezetése ajánlott. Az órai munkához inkább szükségesek oktatóprogramok, illetve
a teremben nyitott polcon szakkönyvek, folyóiratok. A hatékony oktatáshoz szükséges az iskolai
könyvtár is.
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.

Az 1-4. évfolyam fejlesztési feladatai
TÉMAKÖRÖK
1. Az informatikai
eszközök használata

2. Informatika-alkalmazói ismeretek
2.1. Dokumentumkészítés

TARTALMAK
A számítógép-terem
üzemeltetésének rendje, a
számítógép üzemeltetése,
balesetvédelmi tudnivalók
A számítógép fő részei.
A billentyűzet és az egér
használata.
A jelek és a számító-gép
kapcsolata.

Egyszerű szövegíró/
szerkesztő és rajzoló program
kiválasztása, elindítása.
Rövid szöveges
dokumentum készítése. A
szöveg begépelése, javítása.
Egyszerű rajzok, ábrák,
animációk elkészítése.
A rajzos dokumentum
nyomtatása.
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TANULÓI
TEVÉKENYSÉGEK
Ismerkedés az
informatikai környezettel.
A számítógéppel való
interaktív kapcsolattartás,
„párbeszéd” ismert
programok segítségével.
Egyszerű fejlesztő
szoftverek megismerése,
didaktikai célú játékok,
multimédia oktatóprogramok
használata.
Programok indítása,
futtatása, a menüpontok
felfedezése és használata.
Gyakorlás az ismert
szoftverekkel, a felhasználói
felület kezelése, a jelek
értelmezése, csoportosítása.
A választott szövegszerkesztő és rajzoló program
alapszintű kezelése: a
legfontosabb elemek,
funkciók, megismerése,
kiválasz-tása.
Kreatív alkotás a
számítógéppel: egyszerű
rajzos dokumentumok
készítése, „kép- és
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2.2. Az adatok világa

3. Infotechnológia
3.1. Probléma-megoldás

3.2. Algoritmusok

betűnyomdák” segítségével.
Az iskolai és minden-napi
élethez kapcsolódó tematikus
rajzok, szövegek készítése.
A dokumentumok
mentése és nyomtatása
segítséggel.
Adatok gyűjtése,
Mindennapi adatok
értelmezése, csoportosítása és gyűjtése és lejegyzése
feldolgozása: keresés és
(szöveggel, számmal, rajzzal).
rendezés.
Az adatok, csoportosítása,
válogatása, rendezése. Az
egész számok, szövegek és
rajzos adatok
megkülönböztetése.
Adatkeresés,
információgyűjtés a
rendelkezésre álló
adathalmazból.
Egyes közhasznú
információforrások,
mindennapi adatbázisok
megismerése.
Az információ külön-féle
megjelenési formái. A
mindennapi életben előforduló információs jelek,
szimbólumok.

Információgyűjtés
változatos módon és
forrásokból. Az információ
kifejezése beszéddel, írással,
rajzzal, jelekkel, mozgással
stb.
A pedagógus által
felvetett egyszerű problémára
megoldási javas-latok
megfogalmazása, a
problémamegoldás gyakorlása
informatikai esz-közökkel.
Egyszerű algoritmusok
A mindennapi élet
megfogalmazása, értelmezése. algoritmusainak felismerése,
Az algoritmus adatai.
megfogalmazása, egyszerű
Az informatikai környezet lejegyzése és/vagy eljátszása.
algoritmusai.
(„Robot-játékok”)
Algoritmusok a
Az algoritmus adata-inak
számítógépen
értelmezése, leírása
(számmal, betűvel, rajzzal.
Egyszerű algoritmusok
megfogalmazása a
számítógép számára,
megfelelő fejlesztő-rendszer
használatával.
Az algoritmus végre-
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4. Info-kommunikáció

5. Média-informatika

6. Informatika és
társadalom

7. Könyvtári informatika

hajtása a számítógépen, az
eredmény értelmezése.
Információszerzés az
Irányított keresés az
Internetről.
Interneten. A böngészőIsmert honlap
program indítása, adott webmeglátogatása.
oldal megkeresése és
megtekintése. Hosszabb oldal
megtekintése gördítéssel.
Ugrópont felismerése és
használata.
A felfedező keresés
gyakorlása az életkornak
megfelelő
információforrásokban.
Az iskola honlapjának
meglátogatása
A hagyományos és
Ismerkedés az elekelektronikus média lehetronikus média lehetőtőségei, eszközei
ségeivel. Oktatási célú
multimédia programok,
játékos oktatóprogramok
használata. Elektronikus
adattárak (könyv, lexikon,
szótár megtekintése.
Hangzóanyagok, képek,
animációk, filmek létrehozása és/vagy leját-szása
informatikai esz-közökkel. Az
eszköz-használat próbálása
(pl. videó, digitális fényképezőgép, kamera, DVD,…).
Beszélgetés a hagyományos és virtuális világ
jellemzőiről, eltéréseiről.
Az informatika alkalGyűjtőmunka az életmazása a mindennapi életben. kornak megfelelő információforrásokból az
informatikai eszközök
szükségességéről, mindennapi
alkalmazá-sairól.
Beszélgetés az informatikai eszközök túlzott
használatának veszé-lyeiről.
Az iskolai könyvtár tér- és
Eligazodás a könyv-tár
állományszer-kezete. Főbb
tereiben, a könyvtár alapvető
állomány-részek a
szolgáltatá-sainak
dokumentumok tartalmának
igénybevétele a használati
és haszná-lati sajátosságainak szabályok követésével, a
megfelelően.
visel-kedési normák elfogaA könyvtár szolgáldásával.
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tatásai, használati szabályai
(kölcsönzés, helyben
használat), viselkedési
normák.
Az állományban való
keresés algoritmusa.

Tájékozódás a könyv-tár
szabadpolcos raktári
rendjében a feliratok és
választólapok segítségével.
A főbb állomány-részek
azonosítása, egyszerűbb
tematikus keresés az életkornak megfelelő
dokumentumok között.
A főbb dokumentumA főbb dokumentumtípusok (könyv, folyóirat,
típusok megkülönböztetése,
audiovizuális és elektronikus felhasználása különböző
ismerethordozók) formai
tantárgyi témák
sajátosságai, használati
feldolgozásában.
jellemzői (a használathoz
Azonos témákról szóló
szükséges eszközök
különböző
bemutatásával). A különböző információhordozók keresése
médiumok szerepe az
és a téma megjelenítésének,
ismeretszerzésben.
sajátos feldolgozásának
megfigyelése.
A felhasznált
dokumentum tartalmának és
főbb azonosítási adata-inak
megállapítása, fel-jegyzése.
Segédkönyvek: lexikon,
Az alapvető segédszótár, enciklopédia. Műfaji
könyvek szerkezetének,
sajátosságaik, szerkezeti
tájékoztató apparátusának
jellemzőik, a tájékozódásban megismerése. Tájékozódási
betöltött szerepük.
feladatok megoldása, (tények,
Segédkönyv nyomtatott és adatok keresése az életkori
elektronikus formában.
sajátosságoknak megfelelő
segédkönyvekben.
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A tananyag évfolyamokra lebontva

Informatika 1. évfolyam
Óraszám heti 1, évi 37 óra.
Célok, feladatok
 Életkornak megfelelően tudatosítani, hogy egy-egy kész program használata sok-sok adat
pontos, hibamentes tárolását, betöltését feltételezi.
 Megalapozni az ember-gép kapcsolat párbeszédes jellegű kialakítását. (A gép által
felkínált feladatok mindig alkalmazkodnak az életkori sajátosságokhoz.)
 Tapasztalatot nyújtani azokról a sokrétű lehetőségekről melyeket a számítógéppel való
alkotás kínál számunkra.
 Balesetvédelmi, ergonómiai ismeretek átadására 1, rendszerezésre, összefoglalásra 2 órát
fordítunk.
A további órakeret felosztása:
Az informatikai eszközök használata: 4 óra
Barátunk a számítógép – szeretnénk, ha tanulóink számára a számítógép az iskolai
tevékenység egyik szokásos eszköze lenne.
Informatika -alkalmazói ismeretek, dokumentumkészítés, adatok: 17 óra
Fő tevékenység: színezés, rajzolás számítógéppel, munkálkodás játék-programokkal.
Feleletválasztásos, rövid szöveges választ igénylő, egyszerű menüből kezelhető
programok.
Bizonyos reflexet, gyorsaságot igénylő feladatokat (Az agresszív, ill. agresszivitást
fokozó játékokat mellőzzük.)
Egyszerű szöveges, rajzos információk értelmezése, ismerje fontos személyi adatait.
Problémamegoldás számítógéppel, algoritmizálás 8 óra
Az algoritmikus gondolkodás első lépései, helyes sorrend felállítása néhány elem
esetében
Információs társadalom 2 óra
Bepillantás az informatikába, információszerzés régen és ma
"Súgd tovább - mi lesz belőle?", "titkosírások", "torpedó" stb. Játsszunk egymás között
"adatátvitelt!
Könyvtári informatika: 3 óra
A könyvek elhelyezkedésének megismerése, tájékozódás segítséggel a könyvtárban.
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A továbbhaladás feltétele:
(Dőlt betűvel a továbbhaladáshoz szükséges minimum követelményeket jelöltük.)
Legyen képes a környezetét megfigyelni és a szokásos információkat felismerni. Tudjon
tájékozódni közvetlen környezetében, ismerje az irányokat. Legyen képes az egyszerű, szöveges,
rajzos információkat értelmezni. Tudja a fontos személyi adatait.
Legyen képes az algoritmus elemeiből a helyes sorrend felállítására néhány elem esetében.
Vegyen részt irányítóként és irányítottként is az algoritmus-játékokban.
Legyen képes segítséggel könyvtárban mesekönyveket megtalálni.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv l. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Informatika 2. évfolyam
Óraszám heti 1, évi 37 óra.
Célok, feladatok
 Tudatosítani, hogy a programmal való kommunikáció adatok pontos bírását ill.
továbbítását jelenti.
 A géppel folytatott párbeszéd színvonalát emelni.
 Tudatosítani a tanulókban, hogy a számítógép alkalmassá tehető rajzolási, gépelési,
hangkeltési feladatok végrehajtására.
 Balesetvédelmi, ergonómiai ismeretek átadására 1, rendszerezésre, összefoglalásra 2 órát
fordítunk.
A további órakeret felosztása:
Az informatikai eszközök használata: 9 óra
Az egér, a billentyűzet biztos használata, oktató és játékprogramok futtatása
A számítógép gépi lehetőségeinek bevonása közös játékokba ("titkosírások", "torpedó",
"sakkozik a számítógép" stb.)
Játsszunk "adatátvitelt" a játékos és a számítógép között!
Az ember-gép kapcsolat párbeszédes jellegű kialakítása
A gép által felkínált feladatokban mindinkább szerepet kapnak a feleletválasztásos, a
szöveges választ igénylő, valamint a menüből kezelhető részletek.
Megtanulják a tanulók hogyan kell betölteni és elindítani a háttértárakon rögzített
programokat.
Informatika -alkalmazói ismeretek, dokumentumkészítés, adatok: 7 óra
Egy egyszerű rajzolóprogram használata, egyszerű ábrák készítése. Értékeljék, hogy
nincs elrontott rajz, tetszőlegesen módosíthat rajta.
Tapasztalatszerzés azokról a sokrétű lehetőségekről melyeket a számítógéppel való
alkotás kínál számunkra.
A program "valakinek az alkotása". Nagyon sok függ attól, milyen színvonalon íródott.
(Bemutathatunk gyengébben sikerülteket is.)
Problémamegoldás számítógéppel, algoritmizálás: 8 óra
Algoritmusok használata, ismerkedés a LOGO nyelv alapjaival, teknőc irányítása
parancsokkal
Információs társadalom: 6 ó ra
Jelek az iskolában, jel és információ, régi idők jelei, piktogramok.
Könyvtári informatika: 4 óra
Mesekönyvek, természetről szóló könyvek megkeresése a könyvtárban, a könyvtár
etikája.
A továbbhaladás feltétele:
(Dőlt betűvel a továbbhaladáshoz szükséges minimum követelményeket jelöltük.)
Legyen képes egy kódolt üzenet olvasására, továbbítására. Legyen tisztába a kódolás
menetével, az információk ilyen kezelésével.
Értsen meg néhány lépéses algoritmust. Legyen képes a LOGO programozási nyelvben egy
egyszerű algoritmus alkalmazására, a teknőc irányítására.
Egyszerűen kezelhető oktató- vagy logikai játék programmal dolgozzon. Legyen képes egy
egyszerű rajz elkészítésére (esetleg segítséggel). Tudja az egeret használni a rajz készítése során.
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Szerezzen gyakorlatot a könyvtári könyvek felkutatásában. Tudja megkeresni a mesekönyvek,
természetről szóló könyvek helyét. Tudja kérdéseit feltenni a könyvekről. Ismerje meg a
kölcsönzés menetét.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 2. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Informatika 3. évfolyam
Óraszám heti 1, évi 37 óra.
Célok, feladatok
 Tudatosítjuk a tanulókban, hogy a számítógép alkalmassá tehető adattárolási feladatok
végrehajtására, más gépek automatikus irányítására.
 Emeljük a géppel folytatott párbeszéd színvonalát az adott életkornak megfelelően.
 Tudatosabbá tesszük a LOGO programnyelv képernyőfelületének alsó sorában működő
szövegszerkesztő jellegű ablak működését.
 Rajzoló program menüjének használatát alapszinten tanítjuk, úgy, hogy más, pl.
Windows felhasználói felületre is érvényes ismereteket nyújtsunk.
 Etikai problémák felvetése a szoftverekkel kapcsolatban. (Más munkájának
megbecsülése.)
 Tudatosítjuk az esztétikus munka fontosságát. ("A hanyag külső az érthetőség rovására
mehet.")
 Balesetvédelmi, ergonómiai ismeretek átadására 1, rendszerezésre, összefoglalásra 2 órát
fordítunk.
A további órakeret felosztása:
Az informatikai eszközök használata: 4 óra
A számítógép egyre biztosabb, önállóbb használata, tapasztalatgyűjtés, hogy a
számítógép az élet sok területén alkalmazható
Játék- és oktatóprogramok futtatásánál: összetettebb párbeszéd, menü kezelése, indítás,
indító paraméterek beállítása
Informatika -alkalmazói ismeretek, dokum entumkészítés, adatok: 10 óra
Rajzkészítés számítógéppel, írás a rajzlapra, rajzrészlet szerkesztése pontonként Egy-egy
nem túl bonyolult rajzoló program valamennyi menüpontját módjukban van kipróbálni a
gyerekeknek egyéni érdeklődésük és haladásuk ütemében. Piktogramokat terveznek,
"sokszorosítanak" a képernyőn, stb.
Problémamegoldás számítógéppel, algoritmizálás 10 óra
Az ismétlés, mint algoritmikus szerkezet, megvalósítása LOGO-ban, Algoritmusok
speciális jelekkel történő lejegyzése, példák a mindennapi életből "Sokszor, gyorsan
ugyanazt - kis változtatással"
Infokommunikáció: 2 óra
Életkoruknak megfelelő honlap megtekintése
Médiainformatika: 4 óra
Telefon és posta – az alapvető informatikai eszközök megismerése
Információs társadalom. 3 óra
Az információ tárolása, az írás története, titkosírás használata
Könyvtári informatika: 4 óra
Lexikonok, enciklopédiák, szótárak használata, keresés adott szempont szerint.
A továbbhaladás feltétele:
(Dőlt betűvel a továbbhaladáshoz szükséges minimum követelményeket jelöltük.)
Lássa meg a kapcsolatot az információ különböző megjelenési formái között. Tudjon
használni egy titkosírást, az abban levő üzenet információ tartalmát képes legyen megérteni.
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Tudja működtetni a LOGO programot. Tudja a teknőcöt parancsokkal irányítani előre, hátra,
jobbra, balra. Tudjon új lapot kérni, egyszerű alakzatokat rajzolni. Értse “a teknőc tanítása”
szerepét, legyen képes egyszerű eljárásokat megírni, kipróbálni, a szükséges javításokat
elvégezni.
Tudjon felépíteni egyszerűbb algoritmusokat. Ismerje fel az ismétlődést.
Tudja a telefont használni. Tudjon borítékot helyesen megcímezni.
Legyen képes a megismert rajzolóprogramban tematikus rajzok készítésére, eközben
használja a programban megismert rajzi eszközöket.
Legyen képes információkat kikeresni kérdésekre válaszolva, adott olvasmányokból.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 3. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Informatika 4. évfolyam
Óraszám heti 1, évi 37 óra.
Célok, feladatok
 Előkészítjük a tanulókat a különféle felhasználói szoftverek használatára. Alapeljárások
szintjén legyenek képesek bizonyos szövegszerkesztési, rajzi, esetleg zenei számítógépes
eszköz (szoftver) használatára. Alapeljárások szintjén képesek lesznek eligazodni a
LOGO programnyelv világában Ez alapfeladatok szemléltetését, szoftverek kipróbálását,
oktatói segítséggel történő feladatmegoldást jelent.
 Minden esetben egyszerű, egy szempont alapján elemezhető problémákat tárunk a
tanulók elé - életkori sajátosságainak megfelelően.
 Balesetvédelmi, ergonómiai ismeretek átadására 1, rendszerezésre, összefoglalásra 2 órát
fordítunk.
A további órakeret felosztása:
Az informatikai eszközök használata: folyamatos
Egyre inkább elvárható a tanulóktól az elmélyült munka, a szaknyelv használata, ők
dönthetik el, hogy a feladatot meg tudják oldani önállóan, vagy segítséget kérnek..
Informatika -alkalmazói ismeretek, dokumentumkészítés, adatok: 9 óra
Meghívók, levelek, plakátok … készítése, azaz írás, rajzolás számítógéppel, az elkészült
munka önálló mentése, megnyitása, nyomtatása
Problémamegoldás számítógéppel, algoritmizálás: 9 óra
Algoritmusok tervezése, elemek kapcsolata, eljárás írása – teknőc tanítása
Infokommunikáció: 5 óra
Az iskola és más életkoruknak megfelelő honlapok megtekintése, mozgás oldalon belül,
linkeken keresztül, „szörfözés”
Médiainformatika: 7 óra
Képregény, animáció készítése
Információs társadalom:
Informatikai eszközök a mindennapi életben, előnyeik, veszélyeik - gyűjtőmunka
Könyvtári informatika: 4 óra
Betűrendes eligazodás a katalóguscédulák között.
A továbbhaladás feltételei
(Dőlt betűvel a továbbhaladáshoz szükséges minimum követelményeket jelöltük.)
A tanuló ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a
billentyűzetet és az egeret, használatukkal a számítógéppel „kommunikálni”, és életkorának
megfelelő oktatási célú programokkal tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon
segítséget kérni.
Legyen képes a mindennapi élethez kapcsolódó adatokat gyűjteni, azokat kézi úton lejegyezni.
Tudjon az adatok között keresni, tudja azokat megadott szempont szerint rendezni. Tudjon
képeket olvasni “információs szemmel”. Tudjon összeválogatni azonos vagy hasonló információt
hordozó képeket.
Használja a rajzolóprogramot rajzos-szöveges munkáinak megalkotására, módosítására.
Tudja szövegírásra használni a számítógép billentyűzetét. Legyen tisztában a Vágólap
szerepével. Tudja, hogy elkészült munkái elmenthetők és visszatölthetők.

349

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Legyen képes egyszerű, hétköznapi és tantárgyi témájú, illetve térbeli tájékozódási
képességet fejlesztő algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. Használja a LOGO nyelvet.
Tudjon összetett algoritmusokat megfogalmazni.
Tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában és innen dokumentumot
választani. Legyen képes a választott dokumentum legfontosabb adatainak megnevezésére.
Ismerje az információhordozók mindennapi életben leggyakrabban használt típusait. Legyen
képes olvasmányairól röviden, szóban beszámolni.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 4. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A tanulók értékelésekor minden esetben tartsuk szem előtt a Fejlesztési követelményekben
leírtakat. Ebben az életkorban még erőteljesebben kell érvényesülnie az informatika sokoldalú
alkalmazhatóságának, gyakorlati jellegének. Bár a kisiskolások a tanórai játékos, korosztályhoz
illő tevékenységek közben sok hasznos szakismeretet, új fogalmat is elsajátítanak, semmiképpen
ne törekedjünk ezek definíciószerű „felmondására”, visszakérdezésére, pontos idézésére. A
továbbhaladás feltételeként ugyan nélkülözhetetlen egyes informatikai alapfogalmak megértése,
ismerete (pl. a számítógép fő részei vagy egyes kezeléshez szükséges tudnivalók), ezeknek
ismeretét leginkább a gyakorlati alkalmazások során ellenőrizhetjük. Ha olyan feladatokat adunk,
amelyek teljesítésekor a tanulók az IKT-eszközökkel tevékenykednek – információt gyűjtenek,
kísérleteznek, saját ötleteik alapján alkotnak –, a legfontosabb fogalmak, tantárgyi ismeretek
könnyen rögződnek, és a pedagógus számára a tevékenység megfigyelésével közvetlenül
ellenőrizhetővé válnak.
Az értékelés folyamatos, rendszeres legyen és minden tantervi témát érintsen. Minden
esetben törekedjünk a tanulók önállóan vagy közösen végzett feladatainak szóbeli értékelésére,
dicséretére. A tanórai munka szóbeli, összegző értékelése lehetőleg sose maradjon el, hiszen az
eredmények ismerete, a pozitív megerősítés rendkívül motiváló hatású. Az önálló alkotásokat
mindig értékeljük, az ügyes munkákat dicsérjük, és a többi tantárgyban megszokott módon
jutalmazzuk. A tanulócsoporttal közösen legjobbnak ítélt produktumokat feltétlenül hasznosítsuk
(pl. faliújság, iskolaújság, iskolai dekoráció, honlap, stb.)! A tanórai tevékenység elismerésének
igen hatékony módja az, ha a diákok látják az eredményt, a hatást: saját alkotásuk hasznosulása
kapcsán megérzik az informatika mindennapi életben való alkalmazásának fontosságát.
Az értékelés egyik fajtája tehát a számítógép segítségével elvégzett konkrét feladatok,
alkotások (szöveg, rajz, animáció, zene, kép stb.), illetve könyvtárhasználati tevékenységek
szóbeli megítélése, osztályzása. Egy-egy témakör feldolgozása után írásbeli ellenőrzést is
alkalmazhatunk, de ez se legyen semmiképpen olyan gyors, röpdolgozat-szerű számonkérés,
amelyben a „megtanult” szakkifejezéseket kell pontosan, írásban reprodukálni. Ehelyett játékos
feladatlapok, „tudáspróbák” összeállítása javasolt, ahol a korcsoportnak megfelelő módszerekkel
ellenőrizhetjük a megszerzett ismereteket. Például: hiányzó szavak beírása, kép és szöveg
összekötése, kifejezések csoportosítása, kakukktojás kiválasztása, stb.
4. évfolyam I. félévéig az értékelés szóban történik mind a szülők, mind a gyerekek felé,
illetve félévkor és évvégén az elért eredményekről, a gyerekek képességeiről szöveges
tájékoztatót kapnak a szülők, amelyben leginkább a tanulók ötleteit, ügyességét, kreativitását,
órai aktivitását „díjazzuk” az egyes feladatok megoldása, alkotások elkészítése során. Ezt a
meggondolást az is indokolja, hogy a tanulók előismeretei eltérőek: alkalmazói tudásuk attól is
függ, hogy például rendelkeznek-e otthoni számítógéppel, illetve volt-e már módjuk másutt
„számítógépezni”. (Az eltérő otthoni feltételek miatt kerülendők a számítógéppel megoldandó
házi feladatok!)
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Az első három évfolyamban a tanulók munkáját a pedagógusok folyamatosan szóban
értékelik, félévkor és év végén szöveges minősítést adnak.
A 4. évfolyamban a tanév során érdemjeggyel értékeljük a tanulók teljesítményét. Félévkor
és tanév végén osztályzattal minősítjük az elért eredményt.
A továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretanyag tudását és az alapvető képességek
elsajátítását feltétlenül várjuk el minden tanulótól, mert a felső tagozatos tantárgy erre a
megszerzett tudásra épül.
Az integráltan oktatott tanulók értékelése során különös figyelmet kell fordítani az egyéni
különbségekre, valamint az egyéni érési ütemre.
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1.2. Környezetismeret
Helyi tantervünket az OM és a Mozaik Kiadó által kiadott átdolgozott kerettantervek alapján
készítettük

Célok és feladatok
A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti
érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet önálló megismerésére, alkotóinak,
jelenségeinek „felfedezésére”. Jól értelmezett, könnyen felidézhető, egyszerű kognitív műveletek
végzésére alkalmas képzeteket alakítson ki a közvetlenül vagy közvetve megismerhető természeti
és ember által létesített környezetről. Javítsa a tanulóknak a környezetük állapota iránti
érzékenységét, alapozza meg a környezet értékeit tisztelő, azokat megóvni kész magatartásukat.
Segítse őket tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben, intse őket a
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos óvatosságra.
A környezetismeret tantárgy tanulása során a tanulók ismerkedjenek meg lakóhelyük, majd –
egyre táguló körben – távolabbi természeti és ember által létrehozott környezetük jellemző
anyagaival, jelenségeivel, élőlényeivel, illetve azok változásával, valamint az emberek és
környezetük kapcsolatával. Fedezzék fel a természet sokszínűségét, szépségét, és ébredjenek rá
pótolhatatlan, értékes mivoltára.
A tanítás-tanulás folyamatában elsősorban a tanuló lakóhelyi, iskolai, települési környezete,
majd hazánk értékeinek megismertetésére, megszerettetésére törekedjünk. Ezen keresztül
segítsük olyan pozitív attitűd kialakulását, mely az élő és élettelen környezet megóvására,
védelmére ösztönöz, erősíti a lakóhelyhez való kötődést, s ezzel a hazánkhoz és a nemzetünkhöz
tartozás érzését alapozza meg.
A tantárgy fontos feladata, hogy az elemi természettudományos műveltség megalapozása
érdekében a tanulóknak az új ismeretek megszerzéséhez, azok rendszerezéséhez, rögzítéséhez és
a mindennapi életben való alkalmazásához szükséges képességeit folyamatosan és rendszeresen
fejlessze. Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos fogalomalkotást mind személyes, mind
közös, tevékeny tapasztalatszerzéssel készítse elő. Az egyszerű megismerési, tanulási módszerek
megtanításával, begyakorlásával, alkalmazásával keltse fel – a gondolkodás fejlettségéhez
illeszkedő mértékben – a természeti jelenségek, folyamatok ésszerű, tudományos magyarázata
iránti igényt.
Lakóhelyi környezetük megismerése során tanítsa meg a tanulókat elemi fokon tájékozódni a
térben és az időben. Kiemelt cél az óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélő, a
veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák kialakítása s ezzel a személyes
biztonság növelése. Nyújtson ismereteket az anyag különböző formáinak érzékelhető
tulajdonságairól. Segítse észlelni és elemi szinten értékelni azok mennyiségi és minőségi
változásait. Fejlessze helyes egészségszokásaikat, alapozza meg önmaguk, valamint az élő és
élettelen környezetük iránti felelősségérzetüket, segítse a környezeti harmónia létrejöttéhez és
fenntartásához szükséges magatartásuk és életvitelük alakulását.
A hallássérült tanulók fejlesztése:
A nyelvi kommunikációjukban és megismerő tevékenységükben akadályozott tanulókat
gyakorlati tevékenykedtetéssel juttassa olyan alkalmazható ismeretek birtokába, melyek
konvertálhatók a természeti környezet, a viszonylatok, összefüggések felismeréséhez.
A legalacsonyabb életkortól megfigyelés, tevékeny részvétel útján lehet hatékonyan eljuttatni a
tanulókat a környezet alakításának, óvásának felismeréséhez. Tudatos pedagógiai segítségre, sok
vizuálisan érzékelhető élményadására van szükség az ismeretek elsajátításához.
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Fontos, hogy felismerjék a környezetben előforduló káros szokásokat, kerüljék az ártalmas,
utánzó magatartási formákat.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók fejlesztése:
A környezet célzott megfigyelése, felfedezése a pedagógus aktív közreműködése nélkül
elképzelhetetlen. A fejlesztés a közvetlen, mindennapi élettel kapcsolatos tapasztalatokon alapul.
Elsődleges a helyes szokásrend és a személyes biztonságra való törekvés kialakítása.
A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása
elsődleges fontosságú.
A helyes szokásrend kialakításakor alapozhatunk a tanulók merev, szabálytartó viselkedésére.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók fejlesztése:
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban akadályozott tanulók neveléseoktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak. Kiemelten fontos az
önismeret, a reális önértékelés kialakítása, a kommunikáció fejlesztése. E feladatok minden
műveltségterületen meg kell, hogy jelenjenek.
A diszkalkuliás tanulók esetében:
o az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt,
intenzív fejlesztése,
o a testséma kialakítása,
o a téri relációk biztonsága nagyon fontos.
A diszlexiás, diszgráfiás tanulók esetében:
o a testséma biztonságának kialakítása,
o a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,
o a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során.

Fejlesztési követelmények
Tájékozódás a természettudományról, a megismerés módszereiről
A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt. Érdeklődésének megfelelően
jusson ismeretekhez a valóság megtapasztalásával, valamint különböző képi és szöveges
ismerethordozók segítségével. Legyen képes a természet tárgyait, élőlényeit, jelenségeit és
folyamatait észlelni és azokat elemi szinten megfigyelni, a természeti és technikai tárgyakkal,
jelenségekkel összefüggő elképzeléseket megfogalmazni. Aktívan vegyen részt a megfigyelések
elemzésével kapcsolatos megbeszéléseken. Építsen előzetes ismereteire, tanítói segítséggel
tájékozódjon egyszerű forrásanyagokból. Tanítói irányítással végezzen egyszerű kísérleteket,
vizsgálatokat a természeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak megfigyelésére.
Ismerje fel a vizsgálódásokhoz, mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket, és használja
azokat balesetmentesen. Szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben, a
hosszúság, a tömeg, az űrtartalom, a hőmérséklet és az idő mértékegységeinek használatában.
Szerezzen jártasságot a jelenségek, folyamatok egy-egy körének megadott szempontú
csoportosításában. Megfigyeléseit, tapasztalatait saját szavaival, egyszerűen fogalmazza meg, és
rajzban, írásban rögzítse. Értelmezze az egyszerű képi és szöveges információkat.
Korának megfelelő nyelvi megformálással számoljon be megszerzett ismereteiről.
Legyen gyakorlata a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek minőségi és mennyiségi
jellemzőinek elemi szintű összehasonlításában. Vesse össze a természeti és az ember alkotta
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környezetről különféle módon szerzett ismereteit egymással, rendezze azokat különböző
csoportok szerint Vizsgálódásainak eredményeit elemezze, értelmezze.
Ismerje fel a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket. Alkalmazza a tanultakat a
mindennapi élet problémáinak megoldásában.
Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, igényelje az
egészséges életkörülményeket. Ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet védelméért, és
ezért becsülje meg környezetének értékeit. Tájékozódjon a biztonságot szolgáló szervezetek
(mentők, tűzoltók, rendőrség, polgári védelem) munkájáról. Fejlődjön alkalmazkodó képessége
veszélyhelyzetben (menekülés, segítségkérés).
Tájékozódás az élő és élettelen természetről
Érzékszervi megfigyelés segítségével szerezzen információkat a környezetében előforduló
fontosabb élő és élettelen anyagokról. Felismert tulajdonságaik alapján tudja csoportosítani
azokat. Különböztesse meg a tárgyakat és anyagokat tulajdonságaik alapján és tudja ezt
életkorának megfelelő nyelvhasználattal kifejezni. Ismerje fel a használati tárgyak anyagát,
készítsen egyszerű használati tárgyakat. Fedezze fel – gyermeki elképzelésének megfelelően – az
anyag szerkezeti tulajdonságait. Tapasztalat alapján ismerje fel a halmazállapotokat, a
tudományos értelmezésnek megfelelően.
Kísérletek kapcsán ismerkedjen az anyagok kölcsönhatásival, figyelje meg az ebből adódó
változásokat. Játékos tevékenységek keretében szerezzen tapasztalatot a hang, a fény, és a hő
terjedésével kapcsolatban. Ismerkedjen az a háztartásban előforduló energiahordozó és technikai
eszközökkel és ismerkedjen meg a működésükkel kapcsolatos balesetforrásokkal. Legyen
tájékozott arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása szükséges szervezetünk egészséges
fejlődéséhez. Tartózkodjék az élvezeti és kábítószerek kipróbálásától. Érdeklődjön az iránt, hogy
mely anyagok szennyezhetik leggyakrabban a környezetét, mely anyagok, eszközök a háztartás
leggyakoribb veszélyforrásai.
Tájékozódás az időben. és a térben
A tájékozódás alapját a természeti jelenségek megfigyelése képezze. Figyelje meg a ciklusok
ismétlődését, a mozgásban megnyilvánuló állandóságot és változást, mutassa be azokat egyszerű
példákon. Tájékozódjon a mindennapok időviszonyaiban. Figyelje meg a napszakok és évszakok
változását. Szerezzen gyakorlatot az idő mérésében, a mindennapi életünket meghatározó
időtartamok becslésében. Saját tapasztalat alapján vegye észre az idő múlását, az élőlények –
közöttük saját maguk – változását, a változások szabályszerűségét, annak okait.
Fejlődjön térérzékelése és térérzete az irányok, távolságok, hosszak, nagyságrendek
becslésével, mérésével. A környezetében előforduló tárgyak méretét viszonyítsa saját
testméreteihez, majd szabvány mértékegységekhez. Tájékozódjon a lakóhelyén, és annak
környékén tudjon útbaigazítást adni. Térkép segítségével figyelje meg, hogy Magyarországon
belül hol találhatja meg saját lakóhelyét. Ismerkedjen meg az őt körülvevő táj jellegzetességeivel,
felszínének formáival, az ottani élőlények jellemző tulajdonságaival.
Hasonlítsa össze lakóhelye tájképi sajátosságait más hazai tájakkal. Beszélgetés szintjén
legyen fogalma a földön kívüli térségek létének felismeréséről, az égitestekkel kapcsolatos
elképzelésekről. A hozott elemi információk és ismeretek gyűjtése alapul szolgáljon a
tudományos kép formálására.
Információhordozók az ismeretek szerzésében
Az érzékelést, mint alapvető információszerzést használja az ismeretek összegyűjtéséhez.
Tudatosuljon benne, hogy a természetről szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás,
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kísérletezés, mérés útján szerezzük meg. Legyen tájékozott arról, hogy a természettel kapcsolatos
ismereteit felkészültségének megfelelő könyvek, cikkek és a média segítségével is fejlesztheti, de
sok téves nézettel is találkozhat. Fejlődjön elemző, kritikai képessége életkorának megfelelő
kommunikációs helyzetekben.
Fogalmazzon meg kérdéseket különböző információhordozó eszközökből szerzett
ismereteiről. Érdeklődjön a tudósok munkája iránt.
Emberismeret, önismeret, honismeret
Aktívan vegyen részt az élet értelmezésére vonatkozó elképzelésekkel kapcsolatos
beszélgetésekben. A születéssel, egyedfejlődéssel, öröklődéssel kapcsolatos elképzeléseit vitassa
meg tanítójával és társaival. Ez alapul szolgáljon a tudományos nézetek későbbi közvetítéséhez.
Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az
egészségmegőrzés alapvető szabályait. Ismerje a korszerű táplálkozás, az egészséges életmód
feltételeit. Ismerje fel, hogy a környezet állapota az ember egészségére is hatással van. Fogadja el
a fogyatékkal élő embereket. Figyeljen meg emberi magatartásformákat és élethelyzeteket.
Ismerkedjen szűkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival.
Gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a szülőföldje
és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek. A tapasztalatok
összegyűjtése után képes legyen azokról beszélgetni, kérdéseket megfogalmazni, véleményt
alkotni. Fejlődjön önismereti képessége, ismerje fel saját külső és belső tulajdonságait, tudjon
azonosításokat és különbözőségeket megfogalmazni. Életkorának megfelelően ismerje hazája
természeti és társadalmi adottságait, legyen tisztában azzal, hogy mit jelen a nemzet, haza,
magyar fogalma. Gyűjtsön információkat a tananyaghoz kapcsolódóan híres emberekről.
Az integráltan nevelt gyerekeket, – akik beszédfogyatékosok, hallássérültek vagy részképesség
zavaraik vannak – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott ütemezéssel
történik. A fejlesztési követelmények csak irányadók, egyéni adottságtól függően, a megfelelő
szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követelendőek.
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Környezetismeret 1. évfolyam
Heti óraszám: 1; éves óraszám: 37
Óraterv
A megismerési módszerek alapozása: folyamatos
Az élettelen természet alapismeretei: 9 óra
Az élő természet alapismeretei: 17 óra
Testünk és életműködésünk: 6 óra
Tájékozódási alapismeretek: 2 óra
A lakóhely ismerete: 2 óra
Év végi összefoglalás: 1 óra
A megismerési módszerek alapozása
Témakörök, tartalmak
 Megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás a tanulók közvetlen környezetében lévő
tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai körében.
 A tapasztalatok kifejezése élőszóban, rajzban tanítói segítséggel.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Tapasztalatszerzés a környezetről az osztályteremben és az osztálytermen kívül séták és
kirándulások során.
 A megfigyeltek pontos megfogalmazása szóban. Saját korábbi élményeikről néhány
mondatos beszámoló szóban.
 A tanuló közvetlen környezetében élőlények megfigyelése a tanító irányításával.
Tapasztalatok rajzos rögzítése, a korábbi személyes élmények beépítése.
 A valóságban megfigyelt jellemzők felismerése fényképen és rajzon. Anyagok, tárgyak,
képek, szókártyák csoportosítása tetszőleges és megadott szempont szerint. Csoportosítási
szempont észrevétele. A megismert élőlények, jelenségek felismerése képeskönyvek,
diaképek, filmfelvételek segítségével. Feladatértés bizonyítása aláhúzással, összekötéssel,
színezéssel.
Az élettelen természet alapismeretei
Célok és feladatok
 Egyszerű beszámoló szóban az időjárásról, a különböző napszakokban történt
eseményekről.
 Az évszakok jellemző időjárásának felismerése, az időjárás elemeinek rajzos rögzítése.
 A víz különböző megjelenési formáinak felismerése.
 A szélsőséges időjárás okozta veszélyhelyzetek elleni védekezés.
 Napszakok, hónapok, évszakok sorba rendezése időrend alapján.
 Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, népszokások megismerése, illetve részvétel a helyi
hagyományos ünneplésben.
Témakörök, tartalmak
 A nap időtartama, a napszakok váltakozása, jellemzői.
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 Az időjárás elemeinek megfigyelése: napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék.
A víz megjelenési formái a természetben.
 Az évszakok jellemző időjárása.
 Az évszakok sorrendje, a hónapok neve és sorrendje.
 Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, helyi szokások.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Egyszerű beszámoló szóban a napi időjárásról, a különböző napszakokban történtekről.
 Az időjárás elemeinek és változásának megfigyelése, rajzos rögzítése. Az időjárás
megfigyelése során a víz különböző megjelenési formáinak felismerése: eső, hó, zúzmara,
dér, jég, hó, köd, pára. A szélsőséges időjárás okozta veszélyhelyzetek és a védekezés
lehetőségei.
 Napszakok, hónapok, évszakok sorba rendezése időrend alapján. Évszakok jellemző
időjárásának és a szélsőséges időjárás okozta veszélyhelyzeteknek (villámcsapás, vihar,
hóvihar, áradás stb.) a felismerése képről, filmről.
 Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, szokások megismerése (pl. szüret, Márton-nap,
karácsony, regölés, húsvét, madarak és fák napja), részvétel a helyben hagyományos
ünneplésben, népszokásban.
Az élő természet alapismeretei
Célok és feladatok
 A tanuló közvetlen környezetében gyakran előforduló növények és állatok megfigyelése,
felismertetése.
 A közvetlen környezetben előforduló gyakori növények és állatok részeinek
megfigyelése.
 Egyszerű csoportosítások hasonló tulajdonságok alapján.
 Növények gondozása.
 Tanítói kérdésre egy-egy élőlény jellegzetességeinek felsorolása.
 Az állatmese és a valóság összevetése dramatikus játékokban.
Témakörök, tartalmak
 Az élő és az élettelen közötti különbség. A közvetlen környezetben előforduló gyakori
növények megfigyelése (mérete, alakja, színe, illata, jellemző részei, élőhelye). Elemi
ismeretek a növénygondozásról (magvetés, ültetés, öntözés).
 A közvetlen környezetben gyakran előforduló állatok, társállatok megfigyelése (mérete,
alakja, színe, szaga, hangja, mozgása, táplálkozása, jellemző tevékenységei, szaporodása).
 Állatmesék és a valóság.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A tanuló közvetlen környezetében gyakran előforduló növények és állatok megfigyelése,
érzékszervi tapasztalatszerzés a tanító irányításával. A sokféleség bemutatása.
 A valóságban megfigyelt jellemzők felismertetése fényképen és rajzon.
 A közvetlen környezetben előforduló gyakori növények, állatok, növényi részek (pl.
levelek, termések) közül néhány megfigyelése, lerajzolása, egyszerű csoportosítások
hasonló tulajdonságaik alapján. Növények gondozása az osztályban, az iskolakertben
(öntözés, tápoldat készítése, ültetés, magvetés). Tanítói kérdésre egy-egy élőlény
jellegzetességeinek felsorolása.
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 A mese és a valóság összevetése dramatikus helyzetjátékokban.
Testünk és életműködésünk
Célok és feladatok






Tájékozódás saját testen.
Irányok, helyzetek megkülönböztetése.
Az emberi test működésének megfigyelése különböző hatásokra (pl. betegség).
Helyes öltözködés, tisztálkodás ismereteinek felelevenítése, folytatása.
Betegséggel, balesettel kapcsolatos tudnivalók bővítése.

Témakörök, tartalmak
 Testünk főbb részei.
 Szervezetünk megfigyelhető ritmusai (szívdobogás, lélegzés, alvás és ébrenlét,
mozgások). Érzékszerveink szerepe a környezet megismerésében.
 Az egészség és a betegség.
 Az évszaknak és az időjárásnak megfelelő öltözködés.
 A tisztálkodás.
 A leggyakoribb balesetek megelőzésének módja. Segítségkérés balesetkor (mentők,
tűzoltók, rendőrség).
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Tájékozódás a saját testen. Játékos gyakorlatok az irányok, helyzetek
megkülönböztetésére. Testük működésének megfigyelése különböző hatásokra.
 Óvodai szokások folytatása, gyakorlása. A helytelen szokások megbeszélése. Játékok,
dramatikus helyzetgyakorlatok a helyes öltözködéssel, a tisztálkodással, a betegséggel,
balesettel kapcsolatban.
Tájékozódási alapismeretek
Célok és feladatok
 Irányok helyes használata.
 Az iskola épületének megismerése, helyiségek rendeltetésének megbeszélése.
Témakörök, tartalmak
 Saját testhez viszonyított irányok (előtte, mögötte, mellette, fölötte, alatta, jobbra, balra).
 Az iskola neve, legfontosabb helyiségei, azok rendeltetése.
 Az iskola környéke.
Fejlesztési feladatok, tevékenysége
 Játékos gyakorlatok az alatta, fölötte, mellette, közötte, előtte, stb. bal, jobb irányok
helyes használata.
 Az iskola épületének megismerése.
 Tájékozódás az iskola épületében. A különböző helyiségek rendeltetésének
megbeszélése. Beszámoló az otthontól az iskoláig vezető útvonalról.
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A lakóhely ismerete
Célok és feladatok
 A tanuló ismerje a településének nevét, lakóhelyének és az iskolájának pontos címét.
 Környék nevezetes épületeinek, a lakóhely jellegzetességeinek ismerete.
Témakörök, tartalmak
 A település (településrész) neve. A tanuló lakóhelyének pontos címe. Az iskola pontos
címe.
 A környék nevezetes épületei. A lakóhely jellegzetességei.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Az iskola környékének bejárása.
 Ismerkedés a lakóhely jellegzetességeivel
A továbbhaladás feltételei
Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges
feltételt, az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.
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Környezetismeret 2. évfolyam
Heti óraszám: 1; éves óraszám: 37
Óraterv
A megismerési módszerek alapozása: folyamatosan
Az élettelen természet alapismeretei: 6 óra
Az élő természet alapismeretei: 17 óra
Testünk és életműködésünk: 8 óra
Tájékozódási alapismeretek: 3 óra
A lakóhely ismerete: 2 óra
Év végi összefoglalás: 1 óra
A megismerési módszerek alapozása
Témakörök, tartalmak
 Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, vizsgálódás a tanulók közvetlen
környezetében lévő tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai körében.
 Becslések, egyszerű mérések alkalmilag választott és szabvány egységekkel (m, dm, cm;
kg, dkg; l, dl; óra, perc, nap, hét, hónap, év; ˚C) tanítói segítséggel
 A tapasztalatok kifejezése élőszóban, rajzban, írásban tanítói segítséggel.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A dolgok érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása. Összehasonlítások az érzékletek
alapján (pl. nagyobb, hangosabb). Megfigyelések rögzítése tanítói irányítással írásban. A
tanuló környezetében – a természetben, a háztartásban, a lakóhelyen – található gyakori
tárgyakból (pl.: lehullott levelek, száraz termések, kavicsok, üres csigaházak,
kelmedarabok, címkék, kupakok) különböző gyűjtemények készítése és rendezésük.
 Mérések, mértékegységek használata.
 A közvetlen és közvetett tapasztalatszerzés megkülönböztetése.
 A tanulói tapasztalatok rögzítése tanítói segítséggel rajzban és írásban. Szóbeli vagy
írásbeli kérdésre rövid írásbeli válasz adása önállóan. Nem tanórán szerzett ismeretekről
rövid szóbeli beszámoló adása. Kérdések megfogalmazása az összefüggések keresésekor.
Vélemények megfogalmazása helyzetelemzéskor.
Az élettelen természet alapismeretei
Célok és feladatok
 A tanulók közvetlen közelében lévő tárgyak érzékelhető
megtapasztalása.
 Érzékszervi tapasztalaton alapuló felismerés.
 Összehasonlítások, sorba rendezések érzékletek, mérések alapján.
 Becslések, alkalmi és szabvány egységekkel mérések.
 Kapcsolatkeresés.
 Tapasztalatok lejegyzése.
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Témakörök, tartalmak
 Érzékszerveink szerepe a környezetünk megismerésében. A környezetben előforduló
anyagok érzékelhető tulajdonságainak (színének, alakjának, hőmérsékletének,
felületének, keménységének, rugalmasságának, ízének, szagának) megfigyelése.
Megmérhető és nem meg-mérhető tulajdonságok.
 Az anyagok csoportosítása (fa, kelme, üveg, papír, cserép, fém, ásvány stb.).
 Az anyagok tulajdonságai és a felhasználásuk, hatásuk közötti kapcsolat.
 Élelmiszerek
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A tanuló közvetlen környezetében lévő tárgyak és élelmiszerek érzékelhető
tulajdonságainak (alak, szín, felület, alaktartás, összenyomhatóság, illat, íz, hang stb.)
megtapasztalása. Az érzékszervi tapasztalatokra épülő felismerő gyakorlatok.
 Összehasonlítások, sorba rendezések az érzékletek és mérések alapján.
 Kapcsolat keresése a tulajdonság és a funkció között. A tapasztalatok lejegyzése,
rendezése tanítói segítséggel. Az anyagok azon tulajdonságainak észrevétele, amelyek
miatt a környezetet szennyezhetik, veszélyeztethetik.
Az élő természet alapismeretei
Célok és feladatok
 Az élőlények megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, csoportosítása, leírása jellemző
jegyek alapján.
 Az élőlények időbeli változásának megfigyelése.
 Gyümölcsök, zöldségfélék szerepe az egészség megőrzésében.
Témakörök, tartalmak
 A termesztett növények megfigyelése, leírása, vizsgálata. Csoportosításuk felhasználásuk
szerint. Növényi táplálékaink. Gyümölcsök, zöldségek szerepe az egészséges
táplálkozásban.
 A vadon élő és a tenyésztett, kedvtelésből vagy társként tartott állatok élete közötti
különbség.
 Az állatok viselkedésének megfigyelése, leírása, összehasonlítása.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Tapasztalatszerzés előzetes megfigyelési szempontok alapján a különböző élőhelyek (a
település, a kert, az erdő, a mező, a vízpart) élővilágáról.
 Tájékozódás az időben. Időmérések végzése, mértékegységeinek használata. Az
élőlények változásának megfigyelése az időben (növekedés, fejlődés, pusztulás). Az idő
és az életmód kapcsolatának észrevétele (téli álom, költöző madarak, lombhullatás, több
évig élő növények).
 Élőlények csoportosítása a jellemző jegyek alapján (pl. növény, állat, fás szárú, lágyszárú,
egy évig élő, több évig élő; emlős, madár). A megfigyelt jelenség okainak keresése,
annak észrevétele, hogy egy adott ok megléte befolyásolja a jelenség létrejöttét
(életfeltételek). Az ismétlődő jelenségek, tevékenységek észrevétele.
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Testünk és életműködésünk
Célok, feladatok






Az életkornak megfelelő helyes napirend kialakítása.
Életműködéseink főbb jellemzőinek ismerete.
Helyes fog- és testápolási technikák.
A környezet szervezetünkre gyakorolt ártalmas hatásainak ismerete, és ezek kivédése.
Beteg, sérült vagy fogyatékos embertársak elfogadása, segítése.

Témakörök, tartalmak
 Életműködéseink főbb jellemzői (mozgás, táplálkozás, légzés, fejlődés). Legfontosabb
szerveink szerepe életünkben.
 A helyes fog- és testápolás. A fogorvos és az orvos gyógyító munkája. A környezet
szervezetünkre gyakorolt leggyakoribb ártalmas hatásai (pl. napsugárzás, hő, zaj,
szennyezett levegő, víz, talaj, erős fény, a képernyő hatása, vérszívó élősködők).
Fogyatékos, sérült embertársaink
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A 8-9 éves gyermek helyes napirendjének kialakítása. Különböző mérések elvégzése saját
testen. Fogalomalkotás belső szerveinkről, szerepükről.
 Fog- és testápolási technikák gyakorlása. Beszélgetések, dramatikus gyakorlatok a
sérülés, betegség, gyógyítás, gyógyulás, a fogyatékos, sérült emberekhez fűződő
viszonyok témakörében.
Tájékozódási alapismeretek
Célok és feladatok
 Tapasztalatgyűjtés az iskola környékének nevezetes helyeiről.
 Természeti formák megfigyelése, számbavétele, sorba rendezése.
 Képgyűjtemény készítése.
Témakörök, tartalmak
 Út az otthontól az iskoláig. Az iskola környékének megfigyelése (közterületek,
közlekedési eszközök, üzletek, a szabadidő eltöltésének helyei, intézmények, nevezetes és
érdekes épületek, helyek, a felszín formái).
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Tapasztalatgyűjtés az iskola környékén: Séta, kirándulás a település környékének
nevezetes helyeire. Az iskola környékének, nevezetes épületeinek, természeti formáinak
megfigyelése, számbavétele, sorba rendezése.
 Rajz- és képgyűjtemények készítése.
A lakóhely ismerete
Célok és feladatok
 A településhez fűződő hagyományok, mesék, mondák, történetek gyűjtése, olvasása.
 Település lakóinak mai és régmúlt életéről ismeretszerzés.
 Helyi hagyományok ismerete, ápolása.
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Témakörök, tartalmak
 A település és környéke felszínének jellemző formái, vizei.
 A településhez fűződő hagyományok, mesék, mondák, történetek. A település utcái, házai
egykor. A település lakóinak élete régen és most.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A település jellemző természeti formáinak megfigyelése (síkság, dombok, hegyek,
völgyek, patakok, folyók), elnevezése, felismerése. Természeti értékeinek, szépségének
felfedezése.
 Helytörténeti bemutatóhely, kiállítás megtekintése. Történetek, emlékek, mondák
gyűjtése, olvasása. Helyi hagyományok ápolása.
A továbbhaladás feltételei
A tanuló:















Tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján a megfigyeléseiről, tapasztalatairól.
Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel.
Ismerje fel a tanult jellegzetességeket rajzról, képről.
Ismert témakörben csoportosítson megadott szempontok szerint.
Legyen képes méréseket végezni alkalmilag választott és szabvány egységekkel,
használja helyesen a tanult mértékegységeket.
Használja helyesen a napszakok nevét.
Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben.
Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit.
Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel a jellemző jegyeit.
Tájékozódjon jól saját testén.
Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, alatta, fölötte,
mellette) kifejezéseket.
Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit.
Ismertessen egyet a település hagyományai közül.
Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén.

Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 2. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Környezetismeret 3. évfolyam
Heti óraszám: 1; éves óraszám: 37
Óraterv
A megismerési módszerek alapozása: folyamatosan
Az élettelen természet alapismeretei: 11 óra
Az élő természet alapismeretei: 12 óra
Testünk és életműködésünk: 5 óra
Tájékozódási alapismeretek: 6 óra
Országismeret: 2 óra
Év végi összefoglalás: 1 óra
A megismerési módszerek alapozása
Témakörök, tartalmak
 Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, vizsgálódás, egyszerű kísérletek
végzése a tanulók közvetlen környezetében lévő tárgyak, élőlények érzékelhető
tulajdonságai körében, a folyamatok nyomon követése, egyszerű természeti jelenségek
felismerése.
 Becslések, egyszerű mérések szabvány egységekkel (m, dm, cm, mm; t, kg, g; l, dl, cl,
ml, hl; óra, perc, másodperc; ˚C) tanítói segítséggel.
 A tapasztalatok általánosítása.
 Ismerkedés a közvetlen tapasztalással nem megszerezhető ismeretek forrásaival
(gyermekenciklopédiák, egyszerű képes határozók, térképek, álló- és mozgóképek). A
tapasztalatok kifejezése élőszóban, rajzban, írásban tanítói segítséggel.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A tapasztalatok lejegyzése, rendezése tanítói segítséggel. Egyszerű kísérletek
megfigyelése és elvégzése. Oksági összefüggések keresése a kísérletek tapasztalatai és a
mindennapi tapasztalatok között.
 Mérések, méréssorozatok végzése.
 Tapasztalatok megjelenítése egyszerű ábrával, rajzzal. Saját korábbi tapasztalatok
beépítése. Gyermek-enciklopédiák, könyvek használata adott feldolgozási algoritmus
segítségével.
 Tévéműsorok, reklámok és az azokban esetleg előforduló helyes és téves tájékoztatások
megfigyelése, elemzése (pl. táplálkozás, gyógymódok).
Az élettelen természet alapismeretei
Célok és feladatok
 A környezetben előforduló anyagok mérhető tulajdonságainak megfigyelése, mérési
eredmények rögzítése írásban.
 Halmazállapot-változások megfigyelése a mindennapi életben, oksági összefüggés
keresése.
 Időjárási jelenségek változásának megfigyelése.
 Fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás megfigyelése.
 Az olvadás és oldódás megkülönböztetése.
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 Ismerkedés egyszerű keverékekkel, oldatkészítéssel.
 Az égés feltételei.
 Veszélyhelyzet elhárítása.
Témakörök, tartalmak





A környezetben előforduló anyagok mérhető tulajdonságai.
A változások megfigyelése.
A hőmérséklet változása. Halmazállapot-változások a mindennapi életben.
Az időjárási jelenségek és az anyag tulajdonságainak változása. Fagyás, olvadás,
párolgás, forrás, lecsapódás megfigyelése. Az olvadás és az oldódás megkülönböztetése.
 Vizsgálódás mágnesekkel.
 Éghető és éghetetlen anyagok. Az égés mint veszélyforrás. Veszélyre figyelmeztető jelek,
jelzések
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Megfigyelések, tapasztalatok, mérési eredmények rögzítése írásban önállóan, előzetes
megbeszélés után. Mondatok, rövid szövegek igazságtartalmának eldöntése tapasztalatok,
megfigyelések alapján. Rövid szóbeli beszámoló a megfigyelésekről, tapasztalatokról.
Tapasztalatszerzés a különböző anyagok halmazállapotainak főbb jellemzőiről. A
halmazállapot-változás megtapasztalása, feltételeinek előállítása.
 Oksági összefüggés keresése a halmazállapot-változás és egyes hétköznapi jelenségek
között.
 Az anyagok változása, az ennek folyamán meg-figyelhető tulajdonságok észrevétele (pl.
égés, oldódás, forrás).
 Teendők tűz (pl. épülettűz, erdőtűz, ruhatűz) esetén. Önmentési gyakorlat.
Az élő természet alapismeretei
Célok és feladatok





Egyszerű kísérletekkel az életfeltételek bizonyítása.
Élőlények életének változása az évszakok ritmusa szerint.
Növények és állatok kapcsolatának, egymásrautaltságának vizsgálata.
Az ember helyes viselkedése a természetben.

Témakörök, tartalmak
 A növények életéhez nélkülözhetetlen környezeti feltételek vizsgálata. A környezet
változásainak (pl. fény, talaj, időjárás, szennyező anyagok) hatása a növények életére. A
növényi élet évszakos ritmusa.
 Az állatok életéhez nélkülözhetetlen környezeti feltételek vizsgálata. A környezet
változásainak hatása az állatok életére. Az állatok évszakok szerinti viselkedése.
 A növények és állatok kapcsolata, egymásrautaltsága.
 Helyes viselkedésünk a természetben.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A növények változásának folyamatos megfigyelése. Egyszerű kísérletek az életfeltételek
bizonyítására.
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 Különböző állatok viselkedésének, életmódjának, az élőhelyükhöz és más élőlényekhez
fűződő kapcsolataiknak a megfigyelése a valóságban, valamint álló- és mozgóképeken.
 Az ember szerepének tisztázása a környezetében élő más élőlények életfeltételeinek
alakításában. Tetteink következményeinek kutatása.
Testünk és életműködésünk
Célok és feladatok





Életjelenségek változásának megfigyelése.
Egészséges életmód, helyes napirend kialakítása.
Leggyakoribb fertőző betegségek megelőzése.
Beteglátogatás és betegápolás szabályainak ismerete

Témakörök, tartalmak
 Testünk mérhető tulajdonságai. Életünk nélkülözhetetlen környezeti feltételeinek
vizsgálata. A környezet változásainak hatása életünkre. Egészséges életmód. Helyes
napirend. Az egészség és a sport.
 A betegség tünetei (rossz közérzet, láz, fájdalom, hasmenés, hányás, vérzés).
 A leggyakoribb fertőző betegségek és megelőzésük. A védőoltások fontossága.
 A beteglátogatás, betegápolás szabályai.
 A kuruzslás veszélyei.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Az életjelenségek változásainak megfigyelése, mérése. Saját tapasztalatok megbeszélése,
összehasonlítása a társakéival.
 A magatartási és illemszabályok, valamint a betegségek, balesetek megelőzése közötti
oksági összefüggések keresése (pl. kézmosás, zsebkendőhasználat).
 Dramatikus játék során a helyes egészségszokások gyakorlása.
Tájékozódási alapismeretek
Célok és feladatok





Egyszerű alaprajzok készítése.
Térképvázlat készítése.
Térképvázlaton útvonalak bejelölése, szimbolikus jelek alkalmazása.
Iránytű és a világtájak ismerete.

Témakörök, tartalmak





A tárgyak alaprajza. Kicsinyítés rajzolással.
Útvonalrajzok, térvázlatok, térképszerű ábrázolások ismert terepről.
A valóság térképi ábrázolása jelekkel.
A négy fő világtáj. Az iránytű.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Egyszerű alaprajzok készítése. Útvonalak berajzolása az alaprajzba. Térképszerű képes
ábrázolások, térképvázlat készítése az iskola környékéről.
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 A térképvázlaton útvonalak bejelölése, bejárása. Szimbolikus jelek alkalmazása.
Tájékozódás iránytű segítségével.
Országismeret
Célok és feladatok
 Ismerkedés az ország különböző vidékein élők életével.
 Ismerkedés a főváros nevezetes és érdekes épületeivel
Témakörök, tartalmak
 Élet a fővárosban és az ország más vidékein. Hazánk fővárosa Budapest.
 Ismerkedés a főváros nevezetes és a gyerekek szempontjából érdekes épületeivel,
létesítményeivel, helyeivel.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Közvetlen vagy közvetett (tv, videó, dia, könyv, könyvtár) tapasztalatszerzés: Duna, Vár,
Gellérthegy, Országház, hidak, nagykörút, üzletek, színházak, bábszínház, Állatkert,
Margitsziget, közlekedés.
A továbbhaladás feltételei
A tanuló:
 Rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen megbeszélteknek
megfelelő módon.
 Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról.
 Olvassa le helyesen a hőmérőt.
 Használja helyesen a tanult mértékegységeket.
 Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét.
 Közvetlen környezetéből nevezzen meg példákat halmazállapot-változásra.
 Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat.
 Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, elérhetésük módját.
 Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlény fajt.
 Sorolja fel az élőlények életfeltételeit.
 Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek.
 Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.
 Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton.
 Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fő világtájakat.
 Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit.
 Ismertessen egyet a település hagyományai közül.
 Tudja útba igazítani az idegent a lakóhelyén.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 3. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Környezetismeret 4. évfolyam
Heti óraszám: 2; éves óraszám: 74
Óraterv
Megismerési módszerek alapozása: folyamatosan
Az élettelen természet alapismeretei: 11 óra
Az élő természet alapismeretei: 19 óra
Testünk és életműködésünk: 11 óra
Tájékozódási alapismeretek: 22 óra
Országismeret: 9 óra
Év végi összefoglalás: 2 óra
A megism erési módszerek alapozása
Témakörök, tartalmak
 Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, vizsgálódás, egyszerű kísérletek
végzése, a tanulók közvetlen környezetében lévő tárgyak, élőlények érzékelhető
tulajdonságai körében, a folyamatok nyomon követése, következtetések, egyszerű
összefüggések felismerése.
 Önálló mérés a gyakori szabvány mértékegységek alkalmazásával.
 Az ismeretforrások (gyermekenciklopédiák, egyszerű képes határozók, térképe, álló és
mozgóképek) felhasználása a megismeréshez tanítói segítséggel.
 A tapasztalatok rögzítése élőszóban, rajzban, írásban tanítói segítséggel.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A tapasztalatok lejegyzése, rendezése, elemzése tanítói segítséggel. Folyamatos
megfigyelés.
 Méréssor megtervezése, végzése.
 Az egyéni ismeretszerzés megalapozása.
 Búvárkodás a könyvtárban. Önálló beszámolók a könyvtári tájékozódás eredményéről.
 Összefüggő feleletek tanítói kérdésekre. A jelenségek megfigyelésével, okok keresésével
következtetések levonása.
Az élettelen term észet alapismeretei
Célok és feladatok





Folyamatos megfigyelések, egyszerű vizsgálatok, kísérletek a környezetünk tisztaságáról.
Kapcsolat keresése az egyes anyagok tulajdonsága és a környezetszennyezés között.
Önálló ismeretek szerzése (könyvtár, esetleg Internet), beszámoló készítése.
Összefüggések felismerése az emberi szokások, viselkedés és a környezetszennyezés
között.
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Témakörök, tartalmak
 Az otthon tisztasága, szennyező forrásai.
 Környezetünk tisztasága, szennyezettsége.
 A lakóhely levegőjének, vizeinek tisztasága, szennyezettsége. Szennyező források a
környezetben, a szennyezés hatása az élőlényekre, az emberre. A megelőzés, a védekezés
lehetőségei.
 Különválogató hulladékgyűjtés.
 A környezet szennyeződése miatt kialakuló veszélyhelyzetek felismerése, az önvédelem
lehetőségének megismerése.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Folyamatos megfigyelések egyszerű vizsgálatok, kísérletek a levegő, a víz a talaj
tisztaságáról.
 Környezetünkből vett vízminták egyszerű vizsgálata. Egyszerű eljárás a víz tisztítására,
szűrésére. A lakóhely levegőtisztaságának megfigyelése. Levegő-, víz-, talajvizsgálat
érzékszervekkel és egyszerű vizsgáló eszközökkel (pl. nagyító, szűrőpapír).
 A különválogató hulladékgyűjtés jelentőségének felismerése és szükségességének
belátása.
 A lakóhely környezetében előforduló anyagok összetettségének észrevétele. Kapcsolat
keresése az egyes anyagok tulajdonságai és a környezetszennyezés között. Jelenlegi
viselkedésünk, szokásaink és azok jövőbeli környezeti hatásai közötti egyszerű
összefüggések felismerése.
Az élő természet alapismeretei
Célok és feladatok






Élőhelyek jellemzőinek ismerete.
Az élőhelyek gyakori növény- és állatfaja jellemzőinek ismerete.
Az ember hatása az élőhelyekre.
Természetvédelem fontossága.
Védett természeti értékeink ismerete.

Témakörök, tartalmak
 A tanuló környezetében megfigyelhető élőhelyek jellemzői. Az erdő, a füves és vizes
élőhelyek néhány gyakori növény- és állatfajának jellemzői (mérete, testfelépítése,
jellemző részei, szervei, táplálkozása, szaporodása, változása, illetve viselkedése,
alkalmazkodása).
 Az ember hatása az élőhelyekre. A természet védelmének fontossága, védett helyi
természeti értékek.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Egyszerű összefüggések keresése az élőlény élőhelye, életmódja és testfelépítése között.
A helyi környezet és az élőlények környezetalakító hatásának vizsgálata. A lakóhelyen
megfigyelhető néhány lágy- és fás szárú növény, valamint néhány emlős, madár,
gerinctelen állat tulajdonságainak rendszerezett megismerése, ezek táplálékláncba
sorolása.
 Annak észrevétele, hogy jelen cselekedeteink befolyásolják a jövőt. Kapcsolat keresése az
ember tevékenysége és a természet veszélyeztetettsége között.
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Testünk és életműködésünk
Célok és feladatok







Az ember életkori szakaszainak ismerete.
Különböző korú emberek életműködéseinek, viselkedésének összehasonlítása.
Egyszerű kísérletek végzése a hang és a fény terjedésével kapcsolatosan.
Helyes és az egészséget károsító szokások.
Káros szokások veszélye.
Reklámok elemzése.

Témakörök, tartalmak
 Az ember életkori szakaszai.
 A különböző korú emberek szervezetének, életműködéseinek, viselkedésének
összehasonlítása.
 Helyes és helytelen szokásaink. Az egészséget károsító szokások (dohányzás,
alkoholfogyasztás, kábítószerezés) kialakulása, veszélye, felkészülés az elutasításukra.
 A reklámok hatása életmódunkra.
 Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Megfigyelés, mérés a testen. A mérések rögzítése tanítói segítséggel.
 Dramatikus játékok az életkorok jellemzőiről, helyes és helytelen szokásainkról. A
reklámok elemzése az elérni kívánt hatás és a valóság összevetésével
Tájékozódási alapismeretek
Célok és feladatok







A mozgásban megnyilvánuló állandóság és változás tanulmányozása.
Földünk és a Naprendszerbeli égitestek.
Elemi szintű tájékozódás Magyarország domborzati és vízrajzi térképén.
Lakóhelyünk megkeresése Magyarország térképén.
Magyarország nagytájainak felismerése.
Egyszerű utazás megtervezése.

Témakörök, tartalmak
 A domborzat és a vízrajz ábrázolása a térképen. Különböző domborzatú tájak,
legnagyobb folyóink, tavaink felisme-rése Magyarország domborzati és vízrajzi térképén.
 A lakóhely elhelyezése a térképen.
 Tájaink képekben.
 Utazás megtervezése.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely jellemző felszíni formáiról és felszíni vizeiről.
Közvetett tapasztalatszerzés a helyben nem megtapasztalható felszíni formákról és
vizekről.
 Tájékozódási gyakorlat a lakóhely térképével, iránytűvel (egyszerű tájolóval). Elemi
szintű tájékozódás Magyarország domborzati térképén. A lakóhely megkeresése
Magyarország térképén.
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 Magyarország nagytájainak felismerése jellemző képek, leírások alapján.
 Egyszerű utazás megtervezése menetrend segítségével.
Országismeret
Célok és feladatok





Hazánk kulturális emlékeinek, értékeinek felismerése képről.
Településtípusok jellemzői.
Népcsoportok, kisebbségek hazánkban. Határon túli magyarok.
Híres magyarok, lakóhely nevezetes szülöttei.

Témakörök, tartalmak
 Hazánk természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei képekben. Településtípusok
(város, falu, tanya).
 Népcsoportok, kisebbségek hazánkban. Magyarok a határon túl.
 Híres magyarok, hírünk a világban. A lakóhely nevezetes szülöttei.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A lakóhely és környékének természeti és kulturális értékeinek megkeresése a térképen,
felismerése képről. Jellemző képek gyűjtése, rendezése.
 Tájékozódás arról, hogy a magyarokon kívül más népek is élnek határainkon belül, és
élnek magyarok határainkon kívül is.
 Híres emberek fennmaradt emlékeinek felkutatása a lakóhely múltjából.
A továbbhaladás feltételei
A tanuló:
 Keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó
információkat.
 Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon.
 Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely
környezetéből.
 Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket.
 Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok
egészségkárosító hatásait.
 Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a tanult
élettani jellemzőket.
 Tudja, hogyan őrizheti meg az egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább.
 Ismerje a domborzat jelölését a térképen.
 Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén.
 Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit.
 Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét.
 Nevezze meg a különbségéket az eltérő településtípusok között.
 Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket.
 Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 4. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Az SNI-s tanulókkal szemben nem csökkentett a követelmény, ugyanakkor figyelembe vesszük
a fogyatékossággal élő tanulók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget
biztosító feltételeket:
o biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt,
o az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszközök alkalmazását,
o szükség esetén az írásbeli beszámolót szóbeli beszámolóval, vagy a szóbeli
beszámolót írásbeli beszámolóval váltjuk ki.

Az alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei
A 6-10 éves korosztály tankönyvének kiválasztása különösen sok odafigyelést, körültekintő
választást igényel, mert a jó tankönyvnek fontos szerepe van a tantárgyon keresztül a természet
megszerettetésében.
A megfelelő tankönyv ismérvei:
 A jól strukturált szerkezet, megfelelő betűtípus, betű méret,
 Az ismeretátadása érthető, a megfogalmazás nyelvezete az adott életkornak megfelelő,
 Alkalmas a követelményekben megfogalmazott készségek és képességek fejlesztésére,
 Az ismeretanyag feldolgozása tevékenykedtető,
 A tananyag mennyisége és tartalma megfelel a tanulók életkorának,
 A tananyag feltárja a gyakorlati vonatkozásait, segíti a társadalomban és az emberi
kapcsolatokban az eligazodást,
 Az ábra- és a képanyag igazodik a tananyag tartalmához,
 Esztétikus külső és belső megjelenítés.
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű, és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.

Az értékelés alapelvei
Az értékelés alapja a tanulók folyamatos megfigyelés. Az értékelésnél az elsajátított
ismeretek tudásszintje mellett a tevékenységek során tanúsított aktivitást, önmagához
viszonyított előrehaladást, ismeretszerző tevékenységét, ismereteinek pontosságát, szilárdságát és
kreatív alkalmazását egyaránt figyelembe vesszük. Ezért az egész oktatás folyamatában végzett
munkát, a tanulók tudásszintjét differenciáltan, az oktatás folyamata során adott sokféle feladat
és teljesítés figyelembe vételével szabad csak értékelni.
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
ismeretszerzésében.
 Megfigyelési, mérési eredmények lejegyzésében való jártasság.
 Összefüggések, oksági kapcsolatok felismerése.
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A tanultak alapján elemi következtetések levonása.
Órai aktivitása, a feladatokhoz való viszonyulása.
Gyűjtőmunkák elvégzése.
Az integráltan oktatott tanulók értékelése során különös figyelmet kell fordítani az egyéni
különbségekre, valamint az egyéni érési ütemre.

Az ellenőrzés, értékelés módja
Az első évfolyamon a tanulók munkáját folyamatosan szóban értékeljük, félévkor és év
végén szöveges értékelést kapnak. Negyedévenként írásbeli tájékoztatást adunk a tanulók
haladásáról.
A 2-4. évfolyamokon a tanév során a tanulók ismereteikről szóban, írásban, rajzos
feladatokban számolnak be. Szóbeli felelt során egy-egy lecke anyagát kérjük számon, és a
feleletet képek, tanítói kérdések segítik. A témákat témazáró felmérő zárja.
A 2. évfolyam első félévétől a tanulók teljesítményét havonta érdemjeggyel, félévkor és év
végén osztályzattal zárjuk.
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1.3. Ének-zene
Helyi tantervünket az OM és a Mozaik Kiadó által kiadott átdolgozott kerettantervek alapján
készítettük

Célok és feladatok
Az ének-zene tantárgy alapvető célja a zene megszerettetése: az éneklés, zenélés, a zene
befogadása, a zenei képességek fejlesztése. A zene megszerettetése révén olyan motivációk
kialakítása, melyek elősegítik a tanulók aktív részvételét a zenei kommunikációban.
A zenei tevékenységformák – megértés, befogadás, reprodukálás, alkotás –
kibontakoztatásával, zenei élményekhez juttatás és a tanulók személyiségének harmonikus,
sokoldalú fejlesztése. Belső igény kialakítása az egyetemes emberi értékeket, érzelmeket hordozó
és kifejező zene befogadására.
A zenei értékek megismertetésével a zenei ízlésformálás, a zenei ítélőképesség fejlesztése,
mely elősegíti a kritikai képesség kialakulását.
A zenei élmények elsődleges forrása az éneklés. Cél: a tiszta éneklés iránti igény és a helyes
éneklési szokások kialakítása, mely során megnyílik a tanulók hallása a zenei anyanyelvünk
befogadására. Az éneklési kultúra megalapozásával a tanulók érzelem és gondolatvilágának
gazdagítása, előadói készségének fejlesztése valósul meg.
Kiemelt feladat a zenei anyanyelv és a zenei készségek megalapozása, elmélyítése, zeni írásolvasás alapjainak megteremtése, fejlesztése.
A zene gyökere a ritmus. A ritmuskészség fejlesztése a dalanyaghoz kapcsolódó mozgásos,
táncos játékokkal, ritmusgyakorlatokkal az ének-zene órák folyamatos feladata. A koordinációs
készségfejlesztés, helyes testtarás, egyszerű mozgáselemek elsajátíttatására, összekapcsolására a
népi gyermekjátékok kiváló lehetőségeket nyújtanak.
A tudatosan válogatott zenei anyagok segítségével a tanulók ismerjék meg nemzeti kultúránk
zenei értékeit, hagyományait.
A zenehallgatás célja és feladatai: a tanulók, tudatos és spontán zenei élményekhez juttatása.
A zenei emlékezet, a gondolkodás, a koncentráció fejlesztése. A zenei hallás intenzív fejlesztése,
a hangszínhallás kialakítása.
A dalanyag kiválasztásának szempontjai között szerepel a tantárgyak közötti integráció
érvényesítése, megalapozva ezzel a más művészeti ágakkal és műveltségi területekkel való
kapcsolat megteremtését.
Az ének-zene tantárgy témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi
ajánlások az SNI-s tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, a tanításitanulási folyamat azonban speciális pedagógiai módszerrel és eszközzel irányított.
A hallássérült tanulók fejlesztése:
Az ének-zene fejlesztési feladatait speciális módon kell kialakítani, melynek célja a
hallóképesség fejlesztése, a természeti-társadalmi környezet hangjainak megismertetése, az
emberi beszéd akusztikus felfogásának a segítése.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztése:
A műveltségi terület jól szolgálja a téri orientáció, mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció
követelményeinek megvalósítását.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók fejlesztése:
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A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési feladat fontos terápiás lehetőséget
jelent. A művészeti tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében is jelentős szerepet
játszanak.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók fejlesztése:
A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az
akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van.
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Ének-zene 1. évfolyam
Heti óraszám: 1, éves óraszám: 37
Fejlesztési követelmények
Éneklés: Az éneklés örömének felkeltése. Az osztály közös éneklése egységes hangszínnel,
helyes levegővétellel. A gyermekdalok játékainak előadása a dalok ritmusának, hangulatának
megfelelően.
Improvizáció: A zenei fantázia fejlesztése a megismert zenei elemek felhasználásával.
Zenehallgatás: Rövid, a tanulók számára befogadható zeneművek megfigyelése adott
szempontok alapján. A tanult dallamok felismerése hangszeres feldolgozásban is. Az emberi
énekhangok hangszínének megkülönböztetése. A megismert hangszerek hangjának
megkülönböztetése, azonosítása.
Zenei ismeretek: A zenei olvasás – írás előkészítése a dallami, ritmikai és metrikai
jelrendszer elemein keresztül. Ritmikai elemek: A dalok ritmusának érzékeltetése, az egyenletes
lüktetés érzetének kialakítása. A ritmusérzék fejlesztése a mérőütés és a dalritmus
megkülönböztetésével. A rövid és hosszú hang képzetének kialakítása. A hangsúlyos és
hangsúlytalan megkülönböztetése. Dallami elemek: A magas és mély hangok
megkülönböztetése. A hangok relációjának megfigyelése. Dallamfordulatok felismertetése
gyakorolt dalokban. Dalolás közben a mérsékelt tempó, a gyorsabb, lassabb, a dinamikai erők:
halk, közepes, erős érzékeltetése.
Belépő tevékenység
Éneklés 18 óra
Éneklés pontos szöveggel, egységes dalindítással, a kezdőhang átvételével, megfelelő
ritmusban. A tanult gyermek és játékdalok mozgással kísért előadása, a szövegtartalmat kifejező
átélt éneklése. Helyes éneklési szokások: testtartás, levegővétel alkalmazása. A tanult dalok
ismert dallamfordulatainak éneklése kézjelről. A zenei írás – olvasás alapjainak megismerése a
tanult dalok ritmikai és dallami megfigyelésével.
Tartalom
A tanulók életkorának megfelelő hangterjedelmű népdalok és műdalok, népi mondókák. A
társadalmi szokásokhoz és a természet változásaihoz kapcsolódó népi gyermekjátékok,
ünnepkörök dalai: mikulás, karácsony, Anyák napja.
Belépő tevékenység
Improvizáció 5 óra
Szabad rögtönzések tanult dallami és ritmikai elemek felhasználásával. Énekes párbeszéd.
Mozgásos improvizációk a dalok és mondókák szövege szerint.
Tartalom
Ismert ritmusértékek variálása önállóan. Saját név megjelenítése a tanult dallamhangokon.
Visszhangjáték. Mozgáselemek egymáshoz rendelése. Ritmusmotívum kiegészítése, ritmuslánc.
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Belépő tevékenység
Zenehallgatás 5 óra
Élő zenei bemutatás, a tanító énekére való figyelés. Rövid műzenei részletek megfigyelése
adott szempontok szerint. A dinamikai ellentétpárok megkülönböztetése, az alapvető
tempókülönbségek összehasonlítása. A gyermek, női, férfi hangszínek megismerése. Az órákon
használt ritmushangszerek és a metallofon, furulya, zongora hangjának felismerése.
Tartalom
Tárgyi, környezeti zajok, zörejek. Az énekléssel elsajátított dallamok hangszeres
feldolgozásai. A tanulók számára ismeretlen zenei anyagok a hangszínhallás fejlesztése
érdekében. Az ünnepekhez kapcsolódó kórusművek, hangszeres feldolgozások.
Zenei ismeretek 9 óra
Ritmikai elemek:
Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségének megfigyeltetése, tudatosítása. Az
egyenletes negyedes mérő ismerete és alkalmazása. Dalok felismerése jellemző
ritmusmotívumok alapján. Motívumhangsúly- ütemsúly megéreztetése. A kettes ütem súlyrendje,
érzékeltetése kétfázisú mozgással. Az elemi ritmusértékek, a negyed és a szünetjele, a páros
nyolcad begyakorlása. A megismert ritmikai elemek hangoztatása. Ritmusvisszhang. Az
ütemmutató, ütemvonal, záróvonal jelentése. Az ismétlőjel megfigyelése dalénekléshez
kapcsolódóan. Dalritmus reprodukciója a megismert jelekkel, mérő és gyakorlónév. A dalok
ritmikai sajátosságainak megjelenítése a dalritmust kifejező mozgásokkal, tánccal. Kettes ütemek
alkotása a begyakorolt dalok ritmusképleteinek, ritmusmotívumainak alkalmazásával.
Dallami elemek:
A magas és mély hangok megkülönböztetése. A hangok relációjának megfigyelése.
Hangmagassági viszonyok érzékeltetése nagy testmozgásokkal, majd egyre kisebb
dallamrajzokkal. Pentaton dallamelemek éneklése. A szó, mi, lá hangok szolmizációs neve,
kézjele, betűjele. A szó-mi-lá dallamfordulatok felismerése dalokban, reprodukciója kézjelről,
betűkottáról.
Zenei olvasás-írás:
A vonalrendszer ismerete, a tanult hangok egymáshoz viszonyított helye a vonalrendszeren.
Ismert motívumok kirakása többféle dó-hellyel, kézjelről és betűkottáról is. Azonos
dallamfordulatok éneklése kézjel, betűjel és kottakép segítségével.
Tonalitás:
Ismert dalokból kiemelt pentaton dallamfordulatok éneklése.
Előadásmód:
A dalok hangulatának megfelelő tempó és dinamikai árnyaltság érzékeltetése. Halk,
középerős és erős hangerő. Gyors, mérsékelt és lassú tempó.
Hangszín:
Az órákon használt ritmushangszerek és a metallofon, zongora, furulya hangszínének
felismerése. A gyermek-, a női- és a férfihang felismerése, megkülönböztetése.
továbbhaladás feltételei
Az első évfolyam végén a tanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz feltételt, az első és
második évfolyamot egy fejlődési szakasznak tekinti.
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Ének-zene 2. évfolyam
Heti óraszám: 1, éves óraszám: 37
Fejlesztési követelmények
Éneklés: Az éneklési készség fejlesztése, a csoportos éneklés szabályainak megtartásával. A
dalok hangulatának megfelelő előadásmódra törekvés, pontos tempó és dinamika alkalmazása.
Egységes hangzás kialakítása. A gyermekjátékdalok éneklése játékkal szerep szerint.
Improvizáció: Ritmus és dallam improvizáció készségének kialakítása a tanult zenei elemek
alkalmazásával.
Zenehallgatás: A zenei élmény szóbeli megfogalmazása. Cselekményes zenék tartalmának
szóbeli vagy más eszközökkel történő kifejezése. Újabb hangszerek, zenei együttesek
megismerése. A hangzásbeli különbségek érzékelése. A belső hallás és zenei memória
folyamatos fejlesztése.
Zenei ismeretek: A zenei írás-olvasás továbbfejlesztése. Dallami, ritmikai elemek
elsajátítása, a zenei kommunikáció fejlesztése.
Ritmikai elemek: A ritmusérzék továbbfejlesztése új ritmusértékek megismerésével.
Tempóérzék fejlesztése: tempótartás, lassítás, gyorsítás. Motorikus képességek fejlesztése játékos
mozgással és ütemezéssel.
Dallami elemek: A pentaton dallamhangok ismert dallamfordulatainak közös leolvasása,
reprodukálása. A hallás után megismert dalok utószolmizálása kézjelről, betűkottáról. A tanult
hangok elhelyezése a vonalrendszeren.
Belépő tevékenység
Éneklés 18 óra
Népi gyermekjátékok, népszokások előadása az éneklés és a mozgás harmonikus
összekapcsolása. A dalok érthető szövegmondása, pontos ritmus és intonációs biztonság. Zenei
hangsúlyok kifejezése az énekes előadásban. A dalok hangulatának megfelelő tempó és
dinamikai árnyaltság érzékeltetése. Pentaton hangkészletű dalok éneklése kézjelről, betűkottáról.
Kiscsoportos és egyéni éneklés, megfelelő légzéstechnikára törekvés.
Tartalom
Az életkori sajátosságoknak megfelelő népi gyermekjátékdalok, népszokások dalai. Népi
mondókák. Magyar népdalok: jeles napok, ünnepkörök dalai, párosítók, tréfás dalok, életképek,
foglalkozások dalai. A korosztály számára befogadható, megtanulható műdalok. Ünnepkörök
dalai: farsang, húsvét, iskolai ünnepek.
Belépő tevékenység
Improvizáció 5 óra
Ritmusosztinato szerkesztése és előadása. Ritmusfelelgetős játékok. Önálló ritmusalkotás a
megismert ritmikai és metrikai keretben. Kérdés- felelet dallamok kiegészítése. Mozgásos
improvizáció.
Tartalom
Ritmusvariálás, ritmus-kiegészítés, ritmuslánc, ritmustelefon. A dallam ritmusához legjobban
illő mozgáselem kiválasztása. Mondókák ritmizálása. Kérdés-felelet dallamokhoz szövegek
alkotása. Saját név dallami és ritmikai megjelenítése.
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Belépő tevékenység
Zenehallgatás 5 óra
Kórusművek hangzásbeli különbségének felismerése. A gyermekkar hangszíne. A fuvola,
fagott, hegedű, a vonós- fúvós zenekar hangszíne. Zenei karakterek megfigyelése. A bemutatott
dalokban és hangszeres művekben a lassú-gyors tempó, a halk-hangos dinamikai különbségek
felismerése. Hangmagasságok hallás utáni megfigyelése. A szöveges zene hangulatának
érzékelése. Cselekményes zenék tartalmának megjelenítése.
Tartalom
Tanult dalok a belépő új hangszerek előadásában. Klasszikus műzenei szemelvények.
Gyermekdalok és magyar népzenei feldolgozások. Cselekményes zenék a megismert hangszerek
és zenei együttesek előadásában. Az ünnepekhez kapcsolódó kórusművek, hangszeres
feldolgozások.
Zenei ismeretek 9 óra
Ritmikai elemek:
A félértékű hang megfigyelése és tudatosítása, szünetének érzékeltetése, tudatosítása.
Ritmusképletek elhelyezése kettes ütemben a megismert értékek alkalmazásával. A negyed,
nyolcad, a fél értékek és szüneteik felismerése, jelének írása. Ritmusmotívumok folyamatos
olvasása, hangoztatása kettes ütemben, önálló ritmusalkotás. Az egyenletes mérő érzékeltetése,
hozzárendelése énekléshez, szöveghez. Dallaméneklés ritmusnévvel. Dalok felismerése jellemző
ritmusmotívumok
alapján.
Ritmusosztinátó,
ritmuskánon
a
tanult
elemekkel,
ritmushangszerekkel megszólaltatva.
Dallami elemek:
A belépő új elemek, az alsó lá, dó, ré hangok megfigyelése, tudatosítása. A hangok
szolmizációs neve, kézjele, betűjele. A teljes pentaton hangkészlet kézjele, betűjele, egymáshoz
viszonyított helye. Ismert dallamfordulatok közös hangoztatása, leolvasása, reprodukálása. A
hallás után tanult dalok utószolmizálása kézjelről, betűkottáról.
Zenei olvasás-írás:
A pentaton dallamhangok felismerése kézjelről, betűkottáról. Elhelyezése a vonalrendszeren
többféle dó- hellyel. Az első alsó pótvonal használata. Egyszerű olvasógyakorlatok elemzése,
szolmizálása. Hangjegyírás betűkottáról a vonalrendszerbe. Szabályos kottakép kialakítása.
Tonalitás:
Pentaton dallamfordulatok éneklése kézjelről, betűkottáról. Lá és dó-pentaton, átmenő fá és ti
hangkészletű dalok éneklése.
Forma:
Zenei kérdés-felelet, motívumpár. Felismerése, kiegészítése, alkotása segítséggel.
Hangszín:
Újabb hangszerek, zenei együttesek megismerése. A gyermekkar hangszínének
megkülönböztetése a nőikar hangszínétől. A vonószenekar és a fúvós zenekar. A fuvola és a
fagott hangszínének felismerése. A hangszerek felismerése vizuálisan is.
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A továbbhaladás feltételei
Éneklés
20 magyar népi mondóka, népi játék, népdal, műdal csoportos éneklése emlékezetből,
egységes hangszínnel, helyes levegővétellel. A gyermekdalhoz tartozó játékok ismerete,
mozgásanyagának megfelelő ritmusú és tempójú előadása. Együttműködés a csoportos
éneklésben. A tanult népszokások ismerete. Kifejező, szöveghű éneklés, a dalok ritmusának,
hangulatának megfelelően. Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás.
Dallammotívumok csoportos éneklése kézjelről.
Improvizáció
Saját név ritmikai és dallami megjelenítése.
Zenehallgatás
A vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése. Vokális és hangszeres
hangszínek felismerése.
Zenei ismeretek
A tanult ritmusértékek felismerése, hangoztatása kottaképről. Tanult pentaton relációk
olvasása, írása tanári irányítással. A vonalrendszer ismerete. Ritmusírás.
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Ének-zene 3. évfolyam
Heti óraszám: 1, éves óraszám: 37
Fejlesztési követelmények
Éneklés: A dalkincs bővítése, az éneklési készség fejlesztése. A hangterjedelem növelése. A
dalok szöveghű előadása, tisztán, helyes légzéssel, jó ritmusban. A légzéstechnika fejlesztése,
hangképzés, helyes artikuláció. Egyszerű kánonok csoportos éneklése. Tanult dalok egyéni
előadása.
Improvizáció: Ritmus és dallam improvizáció készségének fejlesztése a tanult tempók,
dinamikák, egyszerű zenei szerkezetek felhasználásával.
Zenehallgatás: A zenei élmény szóbeli megfogalmazása. Műzenei részletek elemzése
szempontok szerint segítséggel. Zenei karakterek különbségének megfigyelése. Újabb
hangszerek, zenei együttesek megismerése. A belső hallás és zenei memória folyamatos
fejlesztése. Az emocionális érzékenység kifejlesztése.
Zenei olvasás-írás: A tanult dallami és ritmikai elemek felismerése betűkottáról és
kottaképről. Ismert dalok szolmizálása és felismerése kottaképről és kézjelről. Dallammotívumok
lejegyzése a tanult dó- helyekkel. Hangkészlet megállapítása.
Zenei ismeretek:
Ritmikai elemek: A megismert ritmikai elemek bővítése. Új ütemfajta megismertetése. A
ritmikai többszólamúság megalapozása. A mozgáskoordináció fejlesztése.
Dallami elemek: Dalrészletek reprodukciója és elemzése. A leggyakoribb pentaton
fordulatok felismerése. Egyszerű kétszólamúság. A kánon fogalmának megértése.
Belépő tevékenység
Éneklés 18 óra
Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes gyermekjátékokkal. Népdaléneklés
alkalmazkodó ritmusban. A dallamanyaghoz tartozó játékok önálló alkalmazása. A
játékszerepeknek megfelelő viselkedés. Több versszakból álló dalok előadása emlékezetből.
Egyszerű kánonok csoportos előadása tanári irányítással. Ritmushangszerek használata a dalok
kíséretéhez. Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása csoportosan és párban. Az eddig tanult
zenei kifejezőeszközök alkalmazása a zenei tartalom közvetítésére.
Tartalom
A korosztály értelmi és érzelmi fejlettségének megfelelő dalanyag. Szerepjátszó
gyermekjátékok. Magyar népdalok, népszokások dalai (párosítók, tréfás dalok, jeles napok dalai,
életképek, szerelmi dalok, foglalkozások dalai, gúnyolódók). A magyar népdalokkal tartalmi
rokonságot mutató európai gyermekdalok. Műdalok. Az ünnepekhez kapcsolódó műdalok és
népdalok. Könnyű kánonok.
Belépő tevékenység
Improvizáció 4 óra
Játékok a dinamikával és a tempóval. Hiányzó ritmusmotívum vagy dallammotívum pótlása.
Tartalom
Dallam és ritmus-kiegészítés. Zenei kérdés felelet pentaton dallamokkal. Szövegre, versre
ritmus és dallam rögtönzése adott keretben. Ismert dalok motívumainak átrendezése.
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Belépő tevékenység
Zenehallgatás 5 óra
Kórusművek hangzásbeli különbségének felismerése. A nőikar és a férfikar hallás utáni
megnevezése. Műzenei részletek elemzése tanítói segítséggel, megadott szempontok szerint.
Hangulatok, előadásmódok, karakterisztikus elemek megállapítása. A tartalom és a zenei kifejező
eszközök összefüggéseinek megfigyelése a cselekményes zenében. A kürt és az üstdob
hangjának felismerése.
Tartalom
Nőikari, férfikari művek. Az életkornak megfelelő, zenetörténeti korokból válogatott
népzenei és műzenei szemelvények. Cselekményes zenék. Kisebbségi és nemzetiségi népzenei
felvételek.
Belépő tevékenység
Zenei olvasás-írás 5 óra
Az eddig tanult dallamhangok felismerése kézjelről, betűkottáról, hangjegyekről.
Elhelyezésük a vonalrendszeren. A motívum fogalma. Új ritmusmotívumok és dallammotívumok
leírása tanítói irányítással. Hallás után tanult dalok utószolmizálása. A dalok hangkészletének
megállapítása. Daltanulás kézjelről és betűkottáról. A megismert ritmuselemek olvasása
kottaképről, ritmusírás diktálás után hangszeres hangoztatás alapján.
Tartalom
Magyar népdalok és az életkornak megfelelő műdalok. Olvasógyakorlatok.
Zenei ismeretek 5 óra
Ritmikai elemek:
Az egész értékű hang megfigyelése, és tudatosítása, szünetének érzékelése, tudatosítása. Az
önálló nyolcad és szünetjele megfigyelése, tudatosítása. A szinkópa lüktetésének érzékeltetése,
hangoztatása, írása. Az átkötött hang fogalmának megismerése. A négyes ütem súlyrendje,
érzékeltetése négyfázisú mozgással. A tanult ritmusértékek elhelyezése négyes ütemben.
Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása csoportosan és párban is.
Dallami elemek:
A belépő új hangok a felső dó, az alsó szó megfigyelése ismert dalokban, tudatosítása. A
hangok szolmizációs neve, kézjele, betűjele, viszonyított helye. Dallam felismerése
jelrendszerről.
Előadásmód:
A dalok hangulatának megfelelő tempó és dinamikai árnyaltság érzékeltetése. Alkalmazkodó
ritmus, tempo giusto, parlando, legato-staccato.
Népzene:
A magyar népdalok sorszerkezete.
Hangszín:
A nőikar, a férfikar hangzásának megkülönböztetése. A kürt és az üstdob hangszínének
felismerése.
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A továbbhaladás feltételei
Éneklés
A dalanyagból kiválasztott további 10 dal éneklése emlékezetből, a tanult technikai
megoldások, tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazásával.
Improvizáció
Azonos dallamhoz befejezés rögtönzése.
Zenehallgatás
A kürt és az üstdob megnevezése hangzás alapján. A megismert kórustípusok hallás utáni
megnevezése.
Zenei olvasás-írás, zenei ismeretek
Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint. Jellemző dallamfordulatok
felismerése kottaképről.
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Ének-zene 4. évfolyam
Heti óraszám: 1,5; éves óraszám: 55,5
Fejlesztési követelmények
Éneklés: A dalkincs további bővítése, az éneklési kultúra megalapozása. A hangterjedelem
növelése. A tanult dalok átélt, hangulatnak megfelelő előadása. Éneklés könnyű osztinátó
kísérettel emlékezetből és kottából. A többszólamú éneklési készség fejlesztése.
Improvizáció: A zenei fantázia fejlesztése. Rögtönzések a megismert dallami és ritmikai
elemekkel. Mozgásos improvizáció a fantázia szabadságával.
Zenehallgatás: Önálló véleményalkotás a meghallgatott zeneművekről és előadásukról.
Újabb hangszerek megismerése. A koncentrált figyelem időtartamának növelése. Az emocionális
érzékenység fejlesztése. A megfigyelőképesség és a zenei formaérzék fejlesztése.
Zenei olvasás-írás: A tanult ritmusok, ütemfajták, dallammotívumok felismerése, olvasása,
lejegyzése. Hangnevek meghatározása a vonalrendszerben a relatív szolmizáció alapján.
Zenei ismeretek:
Ritmikai elemek: A megismert ritmikai elemek bővítése. A dalok ritmikai sajátosságainak
megjelenítése mozgással, tánccal, kreatív játékokkal.
Dallami elemek: Jellemző dallammotívumok reprodukálása. A hangközhallás megalapozása.
Belépő tevékenység
Éneklés 26 óra
Énekléstechnikai gyakorlatok a hangterjedelem további bővítésére a-e” –ig. A fokozatos
halkítás és erősítés a zenei mondanivaló kifejezésére. Szolmizált éneklés kottaképről.
Bicíniumok csoportos előadása.
Tartalom
Magyar népdalok, népi gyermekjátékok (lakodalom, leánykérés, kézfogó, jeles napok zalai,
életképek). Európai népdalok. Ünnepkörök dalai. Nemzeti és etnikai kisebbség dalai. Könnyű
kétszólamú kánonok, bicíniumok. Himnusz
Belépő tevékenység
Improvizáció 4 óra
Variációs készségfejlesztés a megismert ritmikai, dallami elemekkel. Ritmuskíséret
rögtönzése ismert dallamhoz az új ritmuselemekkel. Rövid zenei szemelvényekhez mozdulatok
rögtönzése.
Tartalom
Dallam és ritmus-kiegészítés „hiánypótlás” az ismert zenei elemekkel. Szövegre ritmus és
dallam rögtönzése adott keretben. Dallam- és ritmusvariálás. A zenei élmény befogadását
kifejező mozdulatok rögtönzése.
Belépő tevékenység
Zenehallgatás 5,5 óra
A vegyeskar szólamainak felismerése és megnevezése. A fokozatos halkítás, erősítés
megfigyelése műzenei példákon. A klarinét és a cselló hangszínének felismerése. Az alsó
tagozaton megismert hangszerek hangjának felismerése zeneművekben. Műzenei részletek
elemzése megfigyelési szempontok alapján tanítói segítséggel.
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Tartalom
Tanult dalok vegyeskari feldolgozásai. Hangszeres és vokális népdalfeldolgozások.
Hangszeres karakterdarabok. Műzenei szemelvények. Az ünnepekhez kapcsolódó zeneművek.
Belépő tevékenység
Zenei olvasás-írás 8 óra
A tanult ritmusértékek felismerése, olvasása kottaképről. Ritmusírás diktálás után. Daltanulás
kézjelről, betűkottából, hangjegyről tanítói segítséggel előkészítés után. Hangkészlet,
ütemmutató, sorszerkezet megállapítása. Dallammotívumok írása jelrendszerről jelrendszerre.
Dallamolvasás fá és ti hangokkal. Hétfokú dallamfordulatok olvasása, írása.
Tartalom
A tanult dalanyag. Öt- és hétfokú olvasógyakorlatok.
Zenei ismeretek 8 óra
Ritmikai elemek:
A pontozott félkotta megfigyelése, tudatosítása, szünetének érzékelése, tudatosítása jelölése.
A nagy éles- nyújtott ritmus lüktetésének érzékeltetése, hangoztatása, írása. A hármas ütem
súlyrendje, érzékeltetése háromfázisú mozgással, jelölése. A váltakozó ütem fogalmának
megismerése.
Dallami elemek:
A belépő új hangok a fá és a ti megfigyelése ismert dalokban, tudatosítása. A hangok
szolmizációs neve, kézjele, betűjele, viszonyított helye. Hétfokúság.
Tonalitás:
Pentachord, hexachord.
Forma:
Népdalformák.
Előadásmód:
Crescendo-decrescendo.
Hangszín:
A vegyeskar szólamainak felismerése, megnevezése. A klarinét és a cselló hangszínének
felismerése.
A továbbhaladás feltételei
Éneklés
A dalanyagból kiválasztott további 10 magyar népdal, műdal közös éneklése emlékezetből. A
Himnusz szöveghű éneklése. Az iskolai ünnepekhez kapcsolódó dalok éneklése.
Improvizáció
Ritmussor szabad és kötött szempontok szerinti rögtönzése maximum 8 ütem terjedelemben.
Zenehallgatás
A meghallgatott zenés mesék felidézése. A zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése. A
tanult népdalok felismerése zeneművekben, feldolgozásokban.
Zenei olvasás-írás, zenei ismeretek
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Tanult dalok szolmizálása tanítói segítséggel. Dalrészletek olvasása és kottába írása tanítói
segítséggel. Az alsó tagozaton tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és
megszólaltatása kottaképről, hármas ütemben is.

Az alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei
A tankönyvek inspiráló képeket, feladatokat, játékokat tartalmazzanak, valamint az
alkotáshoz, a megismeréshez hasznos ismeretekben bővelkedjenek.
A tankönyv segítse az egységes alapokra épülő differenciálást, amennyiben lehetővé teszi,
hogy a tanulók adottságaikkal, saját fejlődési ütemükkel összhangban tanulhassanak.
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
A tantervhez kapcsolódó eszközök:






Ének-zene munkatankönyvek
Zenehallgatási anyag CD-ken
Dallamkirakó
Hangoszlop
Furulya, metallofon, ritmushangszerek

Szempontok a tanulói tevékenység értékeléséhez
Az első évfolyamon a tanulók haladását folyamatosan szóban értékeljük, félévkor és év
végén szöveges értékelést kapnak.
A 2. évfolyam első félévétől a tanulók teljesítményét havonta érdemjeggyel, félévkor és év
végén osztályzattal zárjuk.
Az értékelést folyamatos megfigyelés alapján, a jó teljesítmény megerősítésével, a tanulók
egyéni előrehaladásának segítésével végezzük.
Az értékelés alapelvei:
 Az értékelés személyre szóló legyen.
 Fejlesztő, ösztönző jellegű jegyen.
 Folyamatos legyen.
 Legyen összhangban a Nat-ban megfogalmazott követelményrendszerrel, valamint az
iskolai pedagógiai programban meghatározottakkal.
 Legyen tárgyszerű (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a
javítás).
Az értékelés funkciói közül kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az
irányt adó, a tanulót elsősorban saját teljesítményéhez viszonyítva „mérő” értékelésnek, ugyanis
ez segíthet leginkább az önismeret fejlesztésében, a továbblépés feladatainak, útjának
megmutatásában.
Éneklés: Részvétel a közös éneklésben és játékban. A tanult dalok ismerete. A közös éneklés
szabályainak megtartása, a dalok hangulatának megfelelő előadásmód. Formáló, segítő értékelés
a szöveghű és tiszta éneklés elérése érdekében.
Zenei ismeretek: A tanult zenei elemek felismerése, reprodukálása. Az írásbeli munkák
önálló megoldása.
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Zenehallgatás: Hangszínhallás: az emberi hangok, a tanult hangszerek hangszínének
felismerése egyénileg.
Az integráltan oktatott tanulók értékelése során különös figyelmet kell fordítani az egyéni
különbségekre, valamint az egyéni érési ütemre.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv adott
évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeivel, de azok a tanulók egyéni
adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők
Hallássérült tanulók:

Szakvélemény alapján az órák látogatása alól nem, de az osztályzása alól
felmentést kaphatnak a hallássérültek az iskola igazgatójától, amennyiben szakértői
vélemény ezt alátámasztja.

Bevonhatjuk őket a zeneelméletbe, zenehallgatásba, hallásnevelésbe,
megpróbálhatják a dalok szövegét ritmikusan elmondani. Vegyenek részt zenei anyagok
gyűjtésében, ismerjék meg a koncertek hangulatát!

Megtanulhatnak hangszeren játszani. Szerepet kaphatnak közös táncban,
táncjátékokban.

Felmentést kaphatnak az osztályozás alól, illetve csak azokat a teljesítményeket
osztályozzuk, amelyeket reálisan megkövetelhetünk tőlük.
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1.4. Rajz és vizuális kultúra
Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Célok és feladatok
Átfogó szakmai célja a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata vizuális megismerő,
befogadó, alkotó képességek fejlesztése, a kommunikáció köznapi, művészi, műszaki és
tudományos módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése. Fejleszti síkbeli,
térbeli ábrázoló, kifejező, közlő, alakító, konstruáló képességeiket. A gondolatban és
érzelmekben gazdag tevékenységek által a világ érzéki- tapasztalati birtokbavételére nevel.
Feladata a látás és a kéz intelligenciájának kiművelése.
A térszemlélet, a forma-, színdinamika és szerkezeti érzék, az anyagismeret képességei a
tantárgy fejlesztő hatására emelkednek magasabb szintre. A megsokszorozódott vizuális hatások,
technikai információk korában a tantárgy újszerű célja az információk közti szelekció, a tanulók
kritikus befogadási képességének megalapozása.
Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, a problémafelismerő- és megoldó képesség, a
képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagításával
járul hozzá. A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló
szerepet tölt be. Jelentősen hozzájárul a kultúra értékeit becsülő, környezettudatos magatartás
formálásához.
Az 1-4. osztályban a vizuális nevelés célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket élményeik,
tapasztalataik, fantáziaviláguk kifejezéséhez, látási információk, esztétikai hatások
befogadásához, alkotó tevékenységekhez.
Az érzelmekkel kísért önkifejezés elmélyültségének megőrzése mellett az egyre
céltudatosabb megismerés ösztönzése, képi gondolkodásuk fejlesztése, vizuális képzeletkincsük
bővítése. Lehetővé teszi a gyermekek számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi
világban való eligazodást és személyes alkotói utak bejárására bátorít.
A tantárgy feladata a tanulók ábrázolásbeli formakészletének további gazdagítása,
megfigyelőképességük, tér- és időérzékük fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával, térbeli
rendezéssel; szín-forma és szerkezeti érzékük alakítása rajzolással, festéssel, mintázással,
konstruálással, érdeklődésük folyamatos ébrentartásával. Esztétikai érzékenységük fejlődését a
manuális munka, a látványélmények és a bemutatott műalkotások szolgálják. Az alkotó és
befogadó tevékenységek szabálytudatuk, akaratuk, önértékelésük megerősítését célozzák, a
csoportmunka lehetősége együttműködési készségeiket fejleszti.
A kerettanterv a Nemzeti alaptanterv Vizuális kultúra műveltségi részterületének megfelelően
a tantárgyi tartalmakat négy nagy témakörbe sorolja: vizuális nyelv; kifejezés, képzőművészet;
vizuális kommunikáció; tárgy- és környezetkultúra.
A vizuális nyelv a látvány értelmezésének nyelve, a témakörök kifejező elemeit és rendező
elveit sorolja fel; kifejezés, képzőművészet témakör a gyermekek személyes, kifejező- expresszív
tevékenységének és az elvárható műelemzési, művészeti ismereteinek leírását tartalmazza. A
vizuális kommunikációhoz a vizuális megismerést szolgáló tevékenységek, és a köznapiinformatív tudományos képi közlésekkel kapcsolatos ismeretanyagok tartoznak. A tárgy- és
környezetkultúra témaköre a használati tárgyakkal, a tárgyalkotó művészetekkel és az építészettel
kapcsolatos alkotó és elemző tevékenységeket tartalmazza.
A tananyag bővülő, spirális elrendezésű, a témakörök és a fő tevékenységi formák évenként
ismétlődnek, tartalmukban gyarapodnak, műveleti szintjük emelkedik, a technikák bővülnek,
anyagokat, eszközöket, eljárásokat javasol. A tananyag jellegét tekintve mind a négy évfolyamon
gyakorlati tevékenységközpontú.
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A tanítás során a kerettantervi követelmények leghatékonyabban a több témakör szempontjait
magába foglaló komplex feladatokkal teljesíthetők.
A rajz és vizuális kultúra tantárgy témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó
kerettantervi ajánlások az SNI-s tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével
érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban speciális pedagógiai módszerrel és
eszközzel irányított.
A hallássérült, beszédfogyatékos tanulók fejlesztése:
Az önkifejezés, az információszerzés széles skálája teremthető meg e műveltségi terület
tartalmain keresztül. A kreativitás fejlesztése szempontjából megkülönböztetett jelentőséggel bír
a vizuális kultúra sokoldalú művelése. A tanulók teljesítménye e részterületen eléri, esetenként
meghaladhatja a halló társak produktumait.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók fejlesztése:
A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési feladat fontos terápiás lehetőséget
jelent. A művészeti tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében is jelentős szerepet
játszanak.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók fejlesztése:
A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az
akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van.

Kiemelt közös követelmények
Hon- és népismeret
 A tanulók ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait. Sajátítsák
el azokat az ismereteket, amelyek az otthon, lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek. Ismerjék meg környezetük hagyományait és
jellegzetességeit. Gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek
hazaszeretetük kifejezésére szolgálnak. Ismerjék meg nemzeti kultúránk nagy művészeit
és alkotásait. Becsüljék meg népművészetünk és más népek művészetének értékeit.
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz
 Legyenek érdeklődők és nyitottak az európai kultúra iránt.
 Ismerjék az egyetemes kultúra kiemelkedő egyéniségeit, művészeti alkotásait, a
társművészetekkel együtt.
 Legyenek érzékenyek a problémák lényege iránt. Legyenek képesek megoldási
lehetőségek keresésére.
Környezeti nevelés
 smerjék meg környezetünket.
 Kapcsolódjanak be környezetük értékeinek megőrzésébe.
 Életmódjukban nyilvánuljon meg a természet tisztelete.
Kommunikációs kultúra
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 Segítsék elő a jelek útján a képi megfogalmazásokban az üzenetváltást.
 Segítsék az ismeretek megszerzésében és továbbadásában.
 Tudják használni a mesterséges közvetítő rendszereket.
Testi, lelki egészség





Minden tevékenységében törekedjenek testi, lelki egészségüknek megőrzésére.
Fordítsanak figyelmet a családi életre.
Harcoljanak a káros szenvedélyek ellen.
Legyenek toleránsak és segítőkészek a sérült, beteg társaikkal szemben.

Tanulás
 Törekedjenek ismeretszerzésre.
 Ismereteiket használják fel más területen is.
 Fejlesszék a szemléletes és elvont ábrázolási készségüket.
Pályaorientáció






Fejlesszék önismeretüket.
Tudatosan készítsenek fel a pályaválasztásra.
Nyújtsanak lehetőséget a tehetséggondozásra.
Adjanak átfogó képet a munka világáról.
Biztosítsanak feltételeket, lehetőségeket a képességek kipróbálásához.

Fejlesztési követelmények
 Legyen képes a gyermek gondolatait, érzéseit, élményeit vizuális nyelvi eszközökkel,
saját kifejezési céljai szerint és a tanuláshoz szükséges formában, a megismert technikák
egyre jártasabb használatával megjeleníteni.
 Értse a műalkotások képi közlések, tárgyak életben betöltött szerepét.
 Tudjon a térben tájékozódni, tudja a maga számára értelmezni a tankönyveiben,
környezetében található vizuális közlő, eligazító jeleket.
 Ízlésítéletét néhány szempont alapján indokolja.
 Általános nevelési követelmény a saját és mások munkájának megbecsülése, a kultúra és
a környezetvédelem fontosságának megértése, az esztétikai élmények iránti nyitottság,
törekvés az értékes és az értéktelen megkülönböztetésére.
 A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen várható a tanulók egyéni eltéréseket mutató
képesség-, készség- ismeret- és magatartásbeli fejlődése, melynek tényét minden esetben
önmaguk év eleji szintjéhez, valamint az életkori jellemzőkhöz viszonyítva ítélünk meg.
Alkotó képességek
 A kisiskolások érdeklődésére, észlelési érzékenység jellemző: kíváncsi rácsodálkozás a
látható világ számukra új, érdekes, szép jelenségeire. Képzelőerejük az eleven, konkrét
belső képekben, képzeletben való gondolkodásban, valamint a képzettársításaik
könnyedségében, tartalmi gazdagsásában és képi- plasztikai, kifejezés, síkbeli és térbeli
konstruálás bátorságában, eredetiségében nyilvánul meg.
 Szívesen alkalmaznak szokatlan, egyéni megoldásokat. Ábrázolási jelrendszerük
árnyaltabbá válik, egyéni vonásokat hordoz. Kifejezőképességük, expresszivitásuk
szubjektív arány- és színkezelésben, fokozásban, kiemelésben mutatkozik meg.
Kreativitásuk az ötletek könnyed áramlásában, egyéni leleményességben nyilvánul meg,
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amit lelkesedéssel végzett konkrét tevékenység motivál. Elképzeléseiket igyekeznek
azonnal meg is valósítani, ennek során addig szerzett készségeiket, ismereteiket
mozgósítják, de többségük a tanító segítő közreműködésére is igényt tart. Az alkotás
öröme teszi képessé őket munkáik kidolgozására. Képesek alkotásaikat segítséggel
értékelni, elemezni, társaik élményeit is figyelemmel követik.
Befogadó, megismerő képességek
 Az alsó tagozatos gyermekre jellemző a látható világ jelenségeivel, az esztétikai
értékekkel kapcsolatos élmények iránti észlelési nyitottság; ösztönös és könnyen
mozgósítható kíváncsi rácsodálkozás, képesség élőlények, tárgyak, képek, jelenségek
tüzetes szemlélésére, megfigyelésre; látványelemek emlékezeti megőrzésére, könnyed
felidézésére. Vizuális emlékezetük megtartó erejére építve képesek az ábrázolás- alakítás
során vizuális esztétikai képzetekkel végzett gondolkodási, képzeleti műveletekre
(összehasonlításra, elemzésre, képzeleti átalakításra). A látványban rejlő jelentést,
művészeti kifejezést, a közlések tartalmát adott szempontok alapján olvassák, elemzik.
Képesek látható (tér, forma, szín, változás, mozgás) viszonylatok megítélésére lényeges
összefüggések (külső- és belső forma, forma és tartalom, forma és funkció) megértésére,
ábrázolásbeli és szóbeli magyarázatára. Mindenre erős szubjektivitás, egyéni felfedező
látásmód jellemző. Műalkotások nézegetése, adott szempontok szerint elemzése során
mozgósítják formálódó vizuális, esztétikai, művészeti képzeteiket. Élményeik
érzelmeikben átszűrve tükröződnek, törekszenek asszociációkra támaszkodó egyéni
ízlésítéletük megfogalmazására.
A tanulást segítő képességek
 A vizualitás nélkülözhetetlen a többi érzékszerv tapasztalatainak rendezésében, a
tanulásban, a művelődésben, a mindennapi életben. Az információk áttekinthetővé
tételéhez, tagolásához, szemléltetéséhez, ábrák megértéséhez és létrehozásához szükséges
felkészültség megszerzéséhez tantárgyunk nyújt kellő alapot. Általa sajátíthatja el a
tanuló a vizuális információk formáit, és ismeri meg lelőhelyeit (könyvekben,
kiállításokon és egyéb más forrásokban).
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Rajz és vizuális kultúra 1. évfolyam
Éves óraszám: 37, heti óraszám: 1
Cél
 Az érdeklődés felkeltése a tárgyi világ összetettségére és a képzőművészet iránt.
 Az első próbálkozások a vizuális nyelv tudatos tanulmányozása terén.
 Az önkifejezés folyamatában felhasznált anyagokkal, eszközökkel és technikákkal való
találkozás tapasztalati szinten.
Az éves órakeret felbontása témakörönként:
Vizuális nyelv: 4 óra
Kifejezés, képzőművészet: 11 óra
Vizuális kommunikáció: 13 óra
Tárgy- és környezetkultúra: 5 óra
Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi sétákra, tárlatlátogatásra, anyaggyűjtésre,
filmvetítésre: 4 óra

Vizuális nyelv: 4 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás

Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 Ismerkedés a formákkal – természetes, mesterséges – eredet szerint, megjelenés szerint –
sík-, tér.
 Ismerkedés a színekkel: megnevezésük, tónusuk szerint.
 Ismerkedés a vonalfajtákkal, minőségekkel; felületfajtákkal és minőségekkel.
 Ismerkedés a tárgyak nagyságrelációival – kisebb-nagyobb, hosszabb-rövidebb,
alacsonyabb-magasabb, szélesebb-keskenyebb.
Nyelv
 A vizuális nyelv alapelemeinek – pont, vonal folt, lap, tömeg, szín, – megismerése.
Alkotás
 Az elemek elrendezése képsíkon és térben (egyensúly, egyensúlytalan, ritmus, aritmus),
 A képmező betöltése.
Befogadás
 A vizuális nyelv használata a Kifejezés, képzőművészet, a Vizuális kommunikáció, a
Tárgy- és környezetkultúra feladataiban.
 A vizuális kifejezőeszközök használatának megfigyelése különböző ábrázolásokban.
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Kifejezés, képzőművészet: 11 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás

Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 Személyes élmények, látvány, történet kifejezése síkban, térben rajzolással, festéssel,
mintázással.
 Műalkotások, illusztrációk szemlélése, megbeszélése.
Nyelv
 Formák, vonalak és színek használata, megnevezése.
 Kiemelés mérettel, színnel.
 Képi elemek helyének meghatározása és rendezése.
Alkotás
 Személyes és közös élmények, képzetek megjelenítése rajzokban, festményekben,
szobrokban (pl. emberekhez, állatokhoz, növényekhez kötődő vagy családi, iskolai
témák.).
 Szépirodalmi téma (pl. meseélmény) megjelenítése síkban, térben. Kitalált történetek,
mesék illusztrálása.
 Művészi élmények (bábelőadás, mese, vers, zenemű) feldolgozása, megjelenítése.
Síkbábok készítése.
 Kísérletezés a színekkel a festékek keverésével. Az évszakok színei.
Befogadás
 Rácsodálkozás a természet szép látványaira.
 Tanulói munkák és műalkotások szemlélése.
 Közös beszélgetés a szépnek ítélt látványról, ábrázolt tárgyakról, élőlényekről, színekről,
formákról.
 Szépirodalmi illusztrációkon a cselekmény és a szereplők jellemzőinek összekapcsolása.
 Megfigyelés, beszélgetés (lehetőleg eredeti) szoborról, festményről.
 Fotók gyűjtése, csoportosítása.
Ismeretek
Fogalmak





rajzeszközök megnevezése,
pont, egyenes, görbe, kör,
sík, tömeg, térforma (tapasztalás, énekelés – hangtér – útján),
színek megnevezése.

Műalkotások
 Steindl Imre: Országház, kispaládi parasztház, Thököly-vár (Késmárk), Medgyessy
Ferenc: Anyaság,
 Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra, Kovács Margit: Szamaras, Sámson dombormű,
Szőnyi István:
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 Este, Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja, Pablo Picasso: Mária arcképe, Ferenczy
Noémi:
 Noé bárkája (gobelin-részlet);
 cifraszűr, bölcső, csengős népi játék.
 (A tanár szabad választása alapján elosztva első és második évfolyamra.)
Technikák
 Rajzolás grafittal, festés temperával, ecset használata; gyurma, agyag tapintása,
összehasonlítása, formázása.

Vizuális kommunikáció: 13 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás

Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 Látványok megfigyelése és értelmezése.
 Vizuális jelek felismerése, megértése.
Nyelv
 Vonalak és foltok képeken, ábrákon.
 A fény: világos, sötét. Látványértelmező szerepe.
 A jelek vizuális tulajdonságai.
Alkotás
 Meghatározott célú vizuális közlések értelmezése, létrehozása játékos formában (pl.
mesés történetekhez útvesztők tervezése,…). Térben való végigjárás, az útvesztő téri
megtapasztalása.
 Tárgyak, élőlények témába ágyazott ábrázolása legjellemzőbb vonásaik megragadásával,
mozdulatok egyéni módú megjelenítésével síkon és térben.
 Látványok megfigyelése, leírása (formák, arányok, színek, felületek).
Befogadás
 Elemi térviszonyok megfigyelése (lent-fent, jobbra-balra, elől-hátul).
 Testmozgások, gesztusok legfontosabb jellemzőinek megállapítása.
 Testek, ábrák gyűjtése, válogatása, csoportosítása a közlés rendeltetése szerint (pl.
közlekedési, postai információs jelek).
 Jeles napok: Luca napja népi játék december 13., Pünkösdikirályné-járás
Ismeretek
Fogalmak







kisebb-nagyobb,
fent-lent,
elől-hátul,
jobbra-balra,
jelek (természetes, mesterséges),
vonal, folt.
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Technikák





Rajzolás grafittal, tollal.
A nyomhagyás módjai (különféle nyomatok).
Formaalakítás tépéssel, kivágással.
Modell papírból, gyurmából, gyümölcsök, egyszerű tárgyak készítése.

Tárgy és környezetkultúra: 5 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás, megismerés

Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 Tárgyak csoportosítása, rendezgetése, formájuk és
Tárgykészítés, díszítés, környezetalakító tevékenység.
Nyelv

rendeltetésük megfigyelése.

 Forma- és színismétlések, ritmusok.
 Tárgyak térbeli helyének meghatározása.
 Ünnepek: tojásfestés berzseléssel, mézeskalács szaggatással
Alkotás
 Térrendezéssel, játékos feladatokkal.
 Építés szabadban, zárt térben valós és meseszerű témák feldolgozásával.
 Egyszerű tárgyak (pl. játékok) készítése elképzelés alapján mintázással.
 Díszítés. A környezet szépítése.
Befogadás, megismerés.
 Tárgyak „működésének” megfigyelése, megbeszélése.
 Tárgyak formája és rendeltetése közötti összefüggés felfedezése, megbeszélése,
tudatosítása.
 Tárgyak csoportosítása, rendeltetésük, nagyságuk, színük, formájuk, anyaguk szerint.
Ismeretek
Fogalmak
 rendeltetés,
 forma,
 nagyság,
 anyag,
 sík, tér.
Technikák





Ceruza-, filctoll-, kréta-, ecsetrajz. Vízfestés (ecsettel, ujjal).
Vegyes technikák (pl. kréta és festék).
Mintázás agyagból, plasztilinből.
Tárgykollázs, konstruálás, anyagalakítás, hajtogatás, vágás papírból textilből.
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 Nyomatkészítés (pl. krumplinyomat, frottázs).
 Szabadtéri nagyméretű testekkel, építőelemekkel téralakítás, rendezés.

A továbbhaladás feltételei
Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges
feltételeket, az első és a második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények
 Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen
használni.
 Ismerkedjen meg a természet és az ember alkotta jelekkel.
 Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb).
 Ismerje fel a főszíneket, a fehéret és a feketét.
 Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni.
 Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására.
 Fejlődjön esztétikai érzéke.
 Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni.
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Rajz és vizuális kultúra 2. évfolyam
Éves óraszám: 37, heti óraszám: 1

Az éves órakeret felbontása témakörönként:
Vizuális nyelv: 3 óra
Kifejezés, képzőművészet: 15 óra
Vizuális kommunikáció: 8 óra
Tárgy- és környezetkultúra: 8 óra
Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi sétákra,
tárlatlátogatásra, anyaggyűjtésre, filmvetítésre: 3 óra

Vizuális nyelv: 3 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás

Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 A vizuális nyelv alkalmazása a látványértelmező, elemző feladatok megoldásában; a
kifejezés és képzőművészet.
 Vizuális kommunikáció és a Tárgy- és környezetkultúra gyakorlati feladatainak
megoldása során.
 A vizuális nyelvi eszközök megválasztása az információközlés szándéka szerint.
Nyelv
 Forma (sík): szögletes, íves, szabályos, szabálytalan, szimmetrikus, aszimmetrikus.
 Forma (tér): tömör, üreges, tömbszerű, áttört, gömbölyű, szögletes.
 Szín: vörös, sárga, kék, narancs, ibolya, zöld, zöldessárga, kékeszöld, kékeslila, rózsaszín,
szürke.
Alkotás
 A képtér rendezése, helyzetek a síkon (alatta, felette, mellette, mögötte.
 Az elemek egymáshoz való viszonya (kontrasztok, ismétlés, ritmus).
 A 6-os színkör egy-egy világosabb, sötétebb fokozatának felismerése, kikeverése
festékkel.
 Rokon- és ellentétes színek.
 Kiemelés elhelyezéssel, mérettel, színnel.
Befogadás
 A vizuális kifejezőeszközök felismerése különböző alkotásokon.
 A vizuális minőségek megnevezése különböző műalkotásokon.
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Kifejezés, képzőművészet– Óraszám: 15 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás

Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 Egyéni élményfeldolgozás.
 A kifejezőeszközök (vonalak, foltok, színek; felületek, ritmusok, síkbeli és térbeli
formák) árnyaltabb alkalmazása.
 Műalkotások megismerése, alkotók és művek megnevezése.
Nyelv
 Árnyaltabb vizuális minőségek (többféle színárnyalat, vonalvastagság, szabályos és
szabálytalan forma).
 Formák, színek szabályos elrendezése, egyensúly.
 Egyszerű vonal, folt, színritmusok.
Alkotás
 Személyes és közös élmények képi- plasztikai feldolgozása. Elképzelt jelenet ábrázolása
rajzban, festményben, szoborban. Milyen vagyok? Élményfeldolgozások „saját
személyünk” szerepeltetésével.
 Művészeti élmény (pl. bábszínház) megjelenítése síkban, térben.
 Zenéhez, hangokhoz, zörejekhez képsorok készítése.
Befogadás
 Egymás munkáinak és műalkotásoknak megfigyelése, az élmény összetevőinek (pl.
anyag, forma, tér, szín, elhelyezés, téma) megbeszélése.
 A legismertebb festészeti műfajtípusok (pl. csendélet, portré) megismerése, felismerése.
 A körplasztika, dombormű jellemzőinek összevetése (azonosságok, különbségek).
 Néhány festmény, szobor alkotójának, a mű címének megnevezése.
 A népi bútorok megismerése, skanzen látogatás.
 Jeles napok: Márton napja (november) liba készítése papírhajtogatással, Balázsolás vagy
Gergely-járás (február, március)
Ismeretek
Fogalmak






szabályos, szabálytalan forma,
ritmus,
szimmetrikus elrendezés,
csendélet, portré,
képsor.
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Műalkotások
 Steindl Imre: Országház, Kispaládi parasztház, Thököly-vár (Késmárk), Medgyessy
Ferenc: Anyaság,
 Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra, Kovács Margit: Szamaras, Sámson dombormű,
Szőnyi István:
 Este, Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja, Pablo Picasso: Mária arcképe, Ferenczy
Noémi:
 Noé bárkája (gobelin-részlet),
 cifraszűr, bölcső, csengős népi játék.
Technikák
 Rajzolás, festés a tanult technikákkal.
 Festés vízfestékkel, temperával.

Vizuális kommunikáció– Óraszám: 8 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás

Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 Ábrázolás közvetlen szemléletre támaszkodó emlékezet alapján.
 Képzetépítés, az egyéni formakincs gazdagítása érzéki- tapasztalati úton, a természet és a
mesterséges
 környezet látványainak, emberi gesztusoknak megfigyelése által.
Nyelv
 A síkbeli ábrázolás elemei (pontok, vonalak, foltok, színek).
 A vonalfajták (egyenesek, görbék, vékonyabbak, vastagabbak, határolók, felületkitöltők).
Alkotás
 Élőlények, tárgyak ábrázolása közvetlen szemlélet és emlékezet alapján.
 Képzeletbeli városok útvonalrajzának elkészítése, makettek, tárgyak alaprajzának
rajzolásával.
 Mimika, grimasz tanulmányozása, utánzása, megjelenítése, felhasználása az
élményfeldolgozásban.
 Változások tudatosan megfigyelt vizuális jellemzőinek megjelenítése (pl. évszak,
időjárás).
 Saját információközlő jelek létrehozása (pl. tornazsák, az öltözőszekrény megjelölésére).
 Szövés és nemezelés
 Hajviselet: hármas fonás
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Befogadás, megismerés
 Élőlények, tárgyak adott szempontok szerinti vizsgálata (pl. anyag, jellemző forma és
szín, változás).
 Egyszerű, mindennapi magyarázórajzok, jelek értelmezése, megfejtése (pl. tankönyv
ábrái). Karakteres emberi gesztusok (testbeszéd, mimika) olvasása. Beszélgetés az utcán
látható információs jelekről.
Ismeretek
Fogalmak
 Mimika, grimasz.
 Vonalfajták, vonalminőségek. Természetes és mesterséges jelek. Az ábra.
Technikák
 Modellkészítés papírból. Rajzolás tollal.
 Nyomhagyás nyomtatással (tárgyak nyomata).

Tárgy- és környezetkultúra– Óraszám: 8 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás

Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 Tárgyformálás, díszítés, a tárgyalkotó folyamat, forma és rendeltetés viszonyának
tapasztalati megismerése.
Nyelv
 Funkcionális és díszítő formálás. A díszítés mintái, elemei.
 Ünnepek: mézes figurák készítése díszítéssel, tojásfestés berzseléssel
Alkotás
 Tárgyak készítése, könnyen alakítható anyagokból (játékhoz, ünnephez, meséhez).
Csomagolás készítése mintakövetéssel, csomagolóanyag díszítése egyénileg (pl.
ajándékhoz). Környezetalakító tevékenység.
 Utcakép megfigyelése, ábrázolása emlékezeti alapon. Meseszerű témákhoz tartozó
tárgyalkotások.
Befogadás





Köznapi és ünnepi tárgyak formája, díszítése és rendeltetése közötti összefüggések.
Használat és jelentés.
Tárgyak megadott szempontok szerinti csoportosítása, vizsgálata.
A tárgyak üzenetének megfejtése.

Ismeretek
Fogalmak
 A díszítés mintái, elemei, motívum. Forma és rendeltetés.
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 Használat és jelentés.
 Üzenet.
Technikák
 Ceruza-, filctoll-, golyóstoll-, kréta- és ecsetrajz.
 Vízfestés és vegyes technikák.
 Formázás agyagból, plasztilinból (pl. mintázás, hurkafelrakás, formába nyomás,
pecsételés).
 Origami jellegű papírhajtogatás.
 Papírvágás, ragasztás.
 Dúckészítés, nyomtatás, nyomhagyás (pl. papír, termés, levél).
 Egyszerű bábkészítési technikák (pl. síkbáb, ujjbáb, hengerbáb).
 Konstruálás tárgyakból (pl. termések, dobozok, textil).
 Fonás
 Nemezelés gyapjúból

A továbbhaladás feltételei
Az első két évfolyam végére a gyermek megérti, hogy a látás és tapintás segíti a dolgok
megismerésében.
Élményeit szabadon jeleníti meg síkon és térben, bátran használja kedvenc színeit, rajzi
formáit.
A látványok, műalkotások, iskolai munkák megbeszélésébe bekapcsolódik, tetszésítéletét
szóban is meg tudja fogalmazni.
Képes a vizuális jelenségek megfigyelésére és a főbb jellemzők megnevezésére. Rajzaiban
képes az alapvető térviszonyok (lent, fent, mellette) jelölésére, próbálkozik a mozdulat
felismerhető kifejezésével.
Megérti közvetlen környezete információs jeleit és tankönyveinek ábráit. El tud készíteni
egyszerű tárgyakat, díszeket saját elképzelése vagy minta követése alapján. Felismeri a tárgyak
rendeltetésének és formájának legjellemzőbb összefüggését.
Tud rajzolni, "színezni", festeni, agyagból vagy gyurmából mintázni, a papírt, az ollót és a
ragasztót célszerűen használja, finomodik mozgáskoordinációja.
Szívesen elmélyed az alkotómunkában. Képes élményeinek, elképzeléseinek árnyalt vizuális
megjelenítésére.
Törekszik a képelemek egyensúlyosabb elrendezésére, festményeiben többféle színárnyalatot
is használ. Felismeri a vizuális minőségeket (színeket, formákat, vonalakat, foltokat).
Műalkotások
(festmény, szobor), megismert típusait megnevezi (csendélet, portré, stb.), a megismert
művek közül legalább egyet-egyet felismer, tudja az alkotó nevét is. legegyszerűbb jellemzőkkel.
Értelmezni tudja környezete emberi gesztusait, felfogja a tájékoztató, felhívó jelek üzenetét.
Képes tárgyakat kitalálni, elkészíteni, és megalkotni minta követésével is, díszítésnél ügyesen
alkalmaz sorritmusokat, terülő díszeket. Tud megadott vizuális jellemzők alapján tárgyakat
osztályozni, csoportosítani.
Ismeri a köznapi, használati és az ünnepi tárgy fogalmát.
Biztonsággal használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási technikát.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 2. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények











Tudja, mi az ismétlés, ritmus.
Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában.
Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni.
Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére.
Tudjon szabályos vonal, folt és színritmusra épített sor- és terülődíszt alkotni.
Ismerje fel a műalkotások témáit.
Legyen képes egyszerű báb tervezésére.
Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után.
Legyen képes néhány művészeti alkotás és azok alkotóinak megnevezésére.
Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélet és emlékezet után.
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Rajz és vizuális kultúra 3. évfolyam
Éves óraszám: 37, heti óraszám: 1
Az éves órakeret felbontása témakörönként:
Vizuális nyelv: 3 óra
Kifejezés, képzőművészet: 16 óra
Vizuális kommunikáció: 8 óra
Tárgy- és környezetkultúra: 8 óra
Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi sétákra,
tárlatlátogatásra, anyaggyűjtésre, filmvetítésre: 2 óra

Vizuális nyelv: 3 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás

Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 Színellentétek megfigyelése a természetben, a környezetben.
 Játékos színkeverési gyakorlatok, színárnyalatok előállítása.
 Elemek rendezése a képsíkon.
Nyelv
 Új vizuális nyelvi elemek: formára vonatkozó; színre vonatkozó.
 Formára vonatkozó: nyújtott-kövér, egyszerű-tagolt, pozitív-negatív.
 Színre vonatkozó: élénk és tompa szín, ragyogó fény és tompa fény, formaellentét és
színellentét, világos és sötét színellentét.
 Vonalellentét, felületellentét.
Alkotás
 A vizuális nyelv elemeinek megfigyelése, elemzése látványokban, tárgyakban,
műalkotásokban.
 Színkeverések: kékes-, vöröses-, sárgás-, zöldesszürke; barna kikeverése pirosból
zöldből, pirosból feketéből, zöldből sárgából és feketéből.
Ismeretek
 Színárnyalat, színek megnevezése (kevertszínek).

Kifejezés, képzőművészet – Óraszám: 16 óra
Tartalom
 Témák
 Nyelv
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 Alkotás
 Befogadás
Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 Forma, szín és tónusárnyalatok megfigyelése, kompozíció, ritmus tudatosabb
megválasztása. Események illusztrációja, történetek kifejezése képsorozatokban.
 Műalkotás vizsgálata adott szempont szerint.
 Műfajok (festészet, szobrászat) és műfajtípusok (pl. tájkép, életkép, csatakép) ismerete,
műélmény megfogalmazása.
Nyelv
 Az ábrázolási szándék, a vizuális nyeli elemek és az elrendezés viszonya.
 Vonal-, folt-, forma- és színritmusok. A képmező. Komponálás különböző formákban (pl.
álló, fekvő téglalapon).
 Az elbeszélő ábrázolás, a lényeges mozzanat kiemelésének eszközei.
Alkotás
 Egyéni és közös élmények feldolgozása, festményben, rajzban, plasztikában.
 Térviszonyokat és mozgást kifejező ábrázolások a téma feldolgozásában.
 Események, történetek illusztratív jellegű elbeszélő ábrázolása egy képben, közös
megjelenítése képsorozatokban (pl. rajzos napló egy kirándulásról).
 Átélt művészeti (pl. szépirodalmi, film-) események feldolgozása síkban és térben.
Befogadás
 Műalkotás olvasása, összehasonlítása szempontok szerint, a műélmény megfogalmazása.
 Egyes képzőművészeti műfajok (festészet, szobrászat) és műfajtípusok (pl. tájkép,
csatakép, emlékmű, kisplasztika) jellemzőinek elemzése.
 Néhány tanult műalkotás, valamint szerzőjének és a mű címének ismerete.
 Könyvtárhasználat, elérhető helytörténeti vagy közgyűjtemény felkeresése.
 Jeles napok: Mindenszentek, halottak napja – családfa készítése, Kiszehajtás
Ismeretek
Fogalmak
 folt-, forma-, színritmus,
 komponálás,
 képmező,
 illusztráció, rajzos napló,
 tájkép, csatakép, emlékmű, kisplasztika.
Műalkotások
 Hollókői ház, Füstös konyha, Matyó tisztaszoba, Mai lakóház külső és belső képe, Árva
vára, Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Schaár Erzsébet: Kirakat, Constantin Meunier:
Teherhordó munkás, Ferenczy Béni: Játszó fiúk, Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép –
ezüstvessző rajz, Hónapok – Berry herceg hóráskönyvéből, Eugéne Delacroix: Villámtól
megriadt ló, Paul Cézanne: Csendélet, Ferenczy Károly: Festőnő, Fényes Adolf:
Testvérek, Vaszilij Kandinszkij: Festmény három folttal, Bálint Endre: Vándorlegény
útrakél, Kentaur alakú aqumanile, Ember alakú butella.
Technikák
 Modellkészítés papírból.
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 Kollázs, textilplasztika.
 Rajzolás tollal, grafittal, krétával.
 Festés vízfestékkel, temperával.

Vizuális kommunikáció: 8 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás

Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 Nézetek alkalmazása a térábrázolásban.
 Mozgásábrázolás, változás fázisainak rögzítése. Ábra és üzenet kapcsolatának vizsgálata.
Térkép, alaprajz megértése.
Nyelv
 A jellemző nézet és a formajele.
 A körülhatároló- és jelölő vonal.
 A folt és felület betöltésének eszköze.
 Forma egyszerűsítése foltra.
Alkotás
 Egyszerű természeti (állatok) vagy mesterséges tárgy ábrázolása látvány szerint, valamint
elöl- és oldalnézetből.
 Elképzelt tér ábrázolása felülnézetből (pl. várkastély, sátortábor), esetleg makettjének
elkészítése.
 Konkrét útvonal megrajzolása emlékezetből.
 Változások, folyamatok, jellegzetes állapotok, helyzetek ábrázolása képsorokkal.
 Egyszerű összefüggések ábrázolása magyarázó rajzzal.
 Meghívó tervezése elképzelt eseményhez.
 Keresztszemes hímzés
Befogadás








A közvetlen természeti és mesterséges környezet szemlélése, jellegének leírása.
Tárgyak vizuális jellemzőinek megállapítása (síkjellegű, tömbszerű forma).
Tárgyjellemző nézete, a látvány és ábra megfeleltetése.
Egyszerű alaprajzok és térképek olvasása, értelmezése, összevetésük a valós terekkel.
Történés sorrendjének értelmezése fázisrajzok alapján (pl. képregény).
A fázisrajz és a folyamatábra rendeltetése.
Képi információk értelmezése: egyszerűség, érthetőség, a jelek és a jelentés viszonya.

Ismeretek
Fogalmak





elöl- és oldalnézet, felülnézet,
körülhatároló, jelölő vonal,
jelek, jelzések, jelképek,
makett,
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 magyarázó rajz,
 sík- és tömbforma – a látvány és az ábra,
 fázisrajz, folyamatábra.
Technikák






Rajzolás grafittal, krétával.
Montázs, kollázs.
Papírhajtogatás, papírkivágás.
Festés temperával.
Nyomatok (radír, burgonya, levél).

Tárgy- és környezetkultúra: 8 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás

Tevékenységek
Belépő tevékenységek




Nyelv

Önálló tárgykészítés adott rendeltetésnek megfelelően.
Mai és régi tárgyak formájának, funkciójának összevetése.
A lakóhely egy jelentős emlékének, közgyűjteményének megismerése.
Könyvtárhasználat.

 A használati tárgyak külső megjelenésében látható jelentés, ennek kifejező eszközei
(alakja, színei, mintái, anyaga).
 A tervezés és eszköze: a vonal.
Alkotás
 Funkciónak megfelelő egyszerű terv készítése (pl. bábok, játékok, edények, taneszközök).
 Csomagolás készítése minta után, és egyéni elképzelés alapján (papírból, textilből).
 Az egyszerű tárgyalkotó folyamat végig vitele: ötlet (gondolati terv), elkészítés,
kipróbálás.
 Környezetalakító tevékenység (pl. díszletkészítés).
 Ünnepek: Mézes tészta gyúrása és díszítése habbal, tojásfestés karcolással, maratással
Befogadás
 A rendeltetés (tartalom) és a forma összefüggéseinek megfigyelése, elemzése, a jelen és a
múlt néhány tárgya és a lakóhely-jellegzetes építményei kapcsán.
 A tárgyalkotás, konstruálás lépései, folyamata.
 A funkcionális és anyagszerű formaképzés néhány szabálya (pl. használhatóság).
 Építmények összehasonlítása megadott szempontok (pl. rendeltetés) alapján.
 Az alaprajz fogalmának megismerése, értelmezése.
Ismeretek
Fogalmak
 tervezés,
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 az alkotás folyamata,
 tartalom és forma,
 funkció és használhatóság,
 az alaprajz fogalma.
Technikák





Rajzolás: rosttollal, krétával és ceruzával.
Viaszkarc.
Festés temperával, vízfestékkel, krétával, vegyes technikával.
A mintázás újabb technológiai változatai: építés lapokból, szabásminta alapján, díszítés
nyomhagyással.
 Különféle tárgy- és anyagnyomatok, kollázstechnikák.
 Papírtárgyak, papírmunkák (kivágások, papírmetszet, mozaik, montázs).
 Konstruálás különböző modellező anyagokból (textil, papír, agyag, talált tárgyak,
termések).

 Ismeretek

a megismert műalkotás technikákról: akvarell, olajfestmény, kő-, agyagbronzszobor.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló képes a vizuális nyelvi- a képi és plasztikai- kifejezőeszközök, elemek, ritmusok, a
síkbeli és térbeli kompozíció egyre tudatosabb alkalmazására élményfeldolgozó, alkotó
munkájában.
Aktívan részt vesz a műalkotásokkal való foglalkozásban, és műélményét meg tudja
fogalmazni.
A bemutatott műalkotások közül legalább 3-3 festményt, szobrot felismer, s ezeket szerző és
cím szerint meg tudja nevezni. Feladataihoz használja a könyvtár művészeti könyveit.
Képes látvány alapján a jellegzetes formákat, színeket ábrázolásban megragadni, változást,
folyamatot értelmesen rögzíteni. Megérti környezetének, tankönyveinek fontos vizuális jeleit,
közlő ábráit, maga is tud magyarázó rajzot készíteni.
Elképzel és elkészít adott rendeltetésnek megfelelő tárgyat, betartva a konstruálás lépéseit és
legfőbb szabályait. Rendelkezik a forma és a rendeltetés viszonyával kapcsolatos alapvető
képzetekkel. Ismeri és megnevezi lakóhelyének és környékének egy-egy nevezetes épületét,
köztéri szobrát. Rendelkezik helytörténeti, vagy közgyűjteményben szerzett élményekkel.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 3. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények











Tudja, mi az azonosság, hasonlóság.
Legyen tisztában a beállítás tárgyainak arányával.
Tudja, mi a kontraszt.
Ismerje a fő- és mellékszíneket.
Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni.
Tudjon valamely eseményt, élményt megfogalmazni.
Legyen jártas az eszköznélküli anyagalakításban.
Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni.
Legyen képes egyszerű bábokat tervezni, megalkotni.
Ismerjen néhány népművészeti technikát.
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 Legyen képes alkalmazni néhány technikát. (pl. szövés, fonás)
 Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket alkalmazni
a közlekedés vagy tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen.
 Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során.
 Ismerjen legalább 3-3 műalkotást és alkotóját, azokról tudjon összefüggően beszélni.
 Ismerje lakóhelyének legalább egy nevezetes műalkotását.
 Tudja, mi a tájkép, csatakép, emlékmű, kisplasztika.
 Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát.
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Rajz és vizuális kultúra 4. évfolyam
Éves óraszám: 37, heti óraszám: 1
Az éves órakeret felbontása témakörönként:
Vizuális nyelv: 3 óra
Kifejezés, képzőművészet: 16 óra
Vizuális kommunikáció: 8 óra
Tárgy- és környezetkultúra: 8 óra
Szabadon felhasználható órakeret tanulmányi sétákra,
tárlatlátogatásra, anyaggyűjtésre, filmvetítésre: 2 óra
Vizuális nyelv – Óraszám: 3 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás

Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 Vizuális nyelvi ismeretek modellezése tárgyegyüttes, látvány összeállításával.
 Kifejező és ábrázoló típusú feladatok a vizuális nyelvi elemek gyakorlására.
Nyelv
 Vizuális elemek relációja (azonosság, hasonlóság, arányviszonyok, szimmetria.
 Színek tónusai; sötét és világos színértékek.
Alkotás
 Hangulatok, érzelmek kifejezése színekkel
 Formák téri elrendezése, egyes térrendezési konvenció használatával.
 Térábrázolási konvenciók ismeretében síkon téri szerkezet felismerése (fotókon,
műalkotásokon)
 A látszat illúziójának keltése a képmezőben történő lejjebb- feljebb helyezéssel és
takarással.
Ismeretek
 azonosság, hasonlóság, arány, szimmetria
 12 tagú színkör, színárnyalatok.
Kifejezés, képzőművészet – Óraszám: 16 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás
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Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 Ellentétek megjelenítése, hangsúlyozás kiemeléssel.
 Vizuális nyelvi elemek árnyalt alkalmazása, tudatos komponálás.
 A gondolat, hangulat kifejezéséhez az eszköz megválasztása: a formák, foltok, tömegek,
elrendezése.
 Műalkotások hatása, témája és technikája közötti összefüggés jellemzőinek felismerése.
Képzőművészeti
 műfajok rendszerezése, népművészeti tárgyak megismerése.
Nyelv
 Összetettebb vizuális minőségek szélesebb skálájának ismerete és használata az
alkotásban.
 Ellentétek, színkontraszt, vonalkontraszt.
 A színek hangulati hatása.
 Kiemelés forma- és színminőséggel, mérettel, elhelyezéssel, kontraszttal,
vonalvastagsággal.
 Egyensúly és feszültség, szimmetria, aszimmetria.
 Komponálási, kifejezési eljárások gondolkodási módszerei.
Alkotás
 Adott témához kapcsolódó élmény, hangulat feldolgozása síkban, térben.
 Jellegzetes mozgások kifejezése elképzelt vagy megtörtént események ábrázolásával.
 Művészi és köznapi élmények, emlékek, gondolatok és történetek feldolgozása közös
alkotásokban (pl. illusztrációban, képsorozatban, szoborkompozícióban). Ülő alak
mintázása egy tömbből, ábrázolása síkon.
 A portré. Milyen vagyok? Milyennek látom magam? Arcképfestés, az arc plasztikai
minőségei.
 Képek, tárgyak jelentésmódosítása formaátírással, átszínezéssel, megszemélyesítéssel.
Befogadás
 Képzőművészeti alkotások leírása, a legfontosabb vizuális nyelvi, kompozíciós, tematikai
és a mű típusából adódó hatás értelmezése.
 Egyes képzőművészeti műfajtípusok jellemzői (pl. vallásos téma; életkép, történelmi kép,
illusztráció, lovas szobor, kisplasztika) .
 Festmény, grafika és szobor szerzője, címe, műfaja, technikája, műtípusa.
 A múzeumok szerepe. Az elérhető közgyűjtemény, kiállítás megtekintése, a lakóhely
nevezetes szobrainak, épületéinek megismerése.
 Könyvtári munka.
 Jeles napok: Adventi ünnepkör – betlehemezés – vízkereszt, háromkirály-járás, farsang –
busójárás maszk készítése
Ismeretek
Fogalmak





egyéni stílus,
ellentét, színkontraszt, vonalkontraszt,
egyensúly, feszültség, szimmetria, aszimmetria,
formaátírás,
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 műtípusok közül: vallásos téma, életkép, történelmi kép, illusztráció, lovas szobor,
kisplasztika.
Műalkotások
 Kerített ház – Pityerszer, Botpaládi ház, Faragott, festett, oromzatos ház –
Hegyhátszentpéter, Hollókői
 ház, Füstös konyha, Matyó tisztaszoba, Mai lakóház belső és külső képe, Budapest Hősök
tere,
 Vajdahunyad vára, Makovecz Imre: Sárospataki Művelődési Ház, Ligeti Miklós:
Anonymus,
 Ferenczy Béni: Bem érem, Götz János: Szarvas, Cseh László: Táncolók, Michelangelo:
Ádám teremtése, Ferenczy Károly: Október, Fényes Adolf Babfejtők, Koszta József
Tányértörölgetők, Wágner Sándor: Dugovics Titusz, Glatz Oszkár: Birkózók,
Kapatisztító, Kunsági gyapjúhímzés, Hímes tojás, Mézeskalácsbáb, Aratókorsó, Tálak,
Miskakancsó, Magyar koronázási jelvények.
 A műfaj tipikus alkotásait a tanító választja ki. Az 1-4 évfolyamra ajánlott lista csak
segítségül szolgál.
 A kiválasztás szempontjai
 Legyenek az egyetemes és a magyar művészettörténet kiemelkedő alkotásai.
 Kapcsolódjanak műfajban, műnemben a témához.
 Szerepeljenek vegyesen történelmi és mai alkotások.
 Kiemelten mutassák be a regionális és helyi művészeti értékeket.
Technikák
 Rajzolás, festés szabadon választott technikákkal.
 Mintázás agyaggal.
Vizuális kommunikáció – Óraszám: 8 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás

Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 A térábrázolás új eleme a közvetlen megfigyelésen alapuló forma- és színtanulmány, a
takarás megfigyelése, dinamikus mozgásábrázolás.
 Nézetrajzok, útvonalrajzok, térképek készítése.
Nyelv
 A formák (foltok, tömegek) és színek közlési szándékának megfelelő elrendezési módjai
a kiválasztott
 képmezőformában illetve a térben.
 Foltok, tömegek, mint a testesség hangsúlyozásának eszközei.
 A vonal kiemelő szerepe a „keresgélő”, vázoló vonalak, a körvonal, vonalrendszerek,
szerkesztett és szabadkézi vonalak.
 A sötét-világos, hideg-meleg kontrasztok figyelemfelhívó jellege.
Alkotás
411

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

 Modellek rálátásos ábrázolása megfigyelés alapján (színbeli és tónusos megjelenítés).
 Tapasztalati úton megismert folyamatok jellegzetes állapotainak ábrázolása (pl. egy
növény élete).
 Egyszerű térosztásokat közlő alap- és térképrajzi vázlatok készítése.
 Jelalkotó forma-, vonal-, színredukciók.
Befogadás
 Térkifejezési módok: nézőpont jelölése, takarás, feljebb-lejjebb helyezés.
 A felülnézet.
 Magyarázórajzok, folyamatábrák, vizuális közlő jelek funkciója; olvasásuk, üzenetük
értelmezése.
 Sík- és térformák jellemzői.
 Színismeretek összefoglaló áttekintése.
 Ábra és látvány kapcsolatának elemzése.
Ismeretek
Fogalmak
 A formák, tömegek és színek elrendezési módja a képmezőben, illetve térben.
 Sötét-világos, hideg-meleg színkontraszt.
 Folyamat és ábrázolás.
 Alaprajz és térképvázlat.
 Forma-, vonal- és színredukció.
Technikák





Rajzolás grafittal, rosttollal, diófapáccal.
Modellkészítés papírból.
Origami hajtogatás.
Nyomhagyások nyomással, préseléssel.

Tárgy- és környezetkultúra – Óraszám: 8 óra
Tartalom





Témák
Nyelv
Alkotás
Befogadás

Tevékenységek
Belépő tevékenységek
 Tárgykészítés adott igény alapján.
 Tárgyelemzés, épületelemzés az anyag, a rendeltetés és forma kapcsolatának feltárásával.
Nyelv
 A tárgyakat használó (fogyasztó) egyéni stílusa, formajegyei.
 A rendeltetés, az anyag , a forma, a díszítés és a méret összehangolása, célnak megfelelő
megválasztása.
 Az épület külső kifejező eszközei (méret, tömeg, tagoltság, anyag, hely).
Alkotás
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 Egyéni igényt kielégítő tárgyak használatának megfelelő elkészítése.
 Egyszerű tárgy, épület modellezése, tervezése. Tanszerek tervezése, készítése.
 Agyagedények készítési módjának megismerése, megformálása.
 Zárt és nyitott formák tervezése, elkészítése.
 Környezetalakító tevékenység (pl. kiállítás rendezése, alkalmi teremdíszítés).
Befogadás
 Megfigyelések a külső és belső térben, nyitott és zárt terek, térrészek hatása.
 A közvetlen környezet tárgyaiban a tartalom és forma kapcsolatának megismerése.
 Köznapi és ünnepi tárgy és tárgycsalád elemzése a rendeltetés, az anyag, a méret, a forma
legegyszerűbb összefüggésének bemutatásával (magyar és más kultúrákból származó
példákon).
 Helytörténeti gyűjtemények, közgyűjtemények rendeltetése.
 Ünnepek: mézes – gyúrás, színezés, figurázás, tojásfestés írókával
Ismeretek
Fogalmak
 egyéni stílus,
 formajegyek,
 méret, tömeg, tagoltság,
 a modell,
 lakóépület, középület, népi építészet.
Technikák







Az előző évben már tanult technikák újabb technológiai változatai.
Kollázs és montázs.
Anyag átalakítások: papírhajtás, agyagmunkák, vágás, madzagszövés.
Fonás, gyöngyfűzés.
Textil-, drót- és papírplasztikák, tárgykonstrukciók, modellek.
Művészeti technikák ismertetése a megismert műtípusok kapcsán (pl. egyedi rajz,
sokszorosító grafika, kő- és fafaragás,...)

A továbbhaladás feltételei
A negyedik osztály befejezéséig megszilárdulnak a gyermek vizuális nyelvi és kompozíciós
készségei.
Élményeinek kifejezéséhez a megoldást önállóan választja, motívumai egyre
változatosabbak; megjelenít jellemző mozdulatokat.
Jártas a műalkotások közös elemzésében, önálló véleményt formál; tetszésítéletét indokolja.
Ismeri a képzőművészet több műfajtípusát.
Felismer, megnevez művészeti ág, cím és alkotó szerint az elemzett alkotások közül legalább
három-három művet. Ismeri a lakóhelyén vagy környékén található múzeumot vagy néprajzi
gyűjteményt.
A könyvtár művészeti albumait önállóan használni tudja.
Adott modelleket közvetlen megfigyelés alapján értelmesen ábrázol, jellemző formáik, főbb
arányaik megragadásával. Vázolni tudja, érti a nézetek összefüggését.
Rendelkezik alapvető színismeretekkel, színhasználati jártassággal. Érti a vizuális
kommunikáció jelentőségét a tanulásban, tájékoztatásban. Megalkot egyszerű képi közléseket.
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Ötletes és egyre önállóbb a különféle rendeltetésű tárgyak készítésében. Érti a tárgyalkotó
folyamatot a helyzet felismeréstől az ötlet megszületésén át az elkészítésig, az észszerű
munkamenet betartásáig. Képes az elemzett mindennapi tárgyak, eszközök, formája (anyaga,
mérete) és funkciója (jelentése) közötti kapcsolat felismerésére. Rendelkezik ismeretekkel az
épület rendeltetéséről, tud konkrét példákat említeni.
Életkornak megfelelő jártassággal, készségszinten alkalmazza a tanult technikákat, és
ábrázolási módokat.
Kialakult ismeretei vannak az egyszerű; eszköz nélküli, a kézi szerszámmal végzett
anyagalakításban.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 4. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.

Magasabb évfolyamra lépés feltételei, követelmények (m=min. követelmény)
 Ismerjék a vizuális nyelv alapelemeit, tudják a kifejezési szándéknak megfelelően
használni a kompozíciós eljárásokat. (m)
 Legyenek képesek személyes élményeik életkoruknak megfelelő szinten történő
megjelenítésére képen és plasztikában. (m)
 Legyenek képesek a valóság téri viszonyait rajzukban takarással, feljebb-lejjebb
helyezéssel, nagyságviszonyuk érzékeltetésével kifejezni.
 Tanári irányítással tudják az összetettebb mesterséges és természetes formák arányait,
részarányait megközelítő pontossággal ábrázolni nézőpont figyelembevételével
takarásban, rálátásban.
 Legyenek képesek tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére megfigyelés
alapján. (m)
 Legyenek képesek tárgyak különböző nézeti rajzának elkészítésére. (m)
 Ismerjék a fő- és mellékszíneket, legyenek képesek a színek keverésére, a színárnyalatok
megkülönböztetésére.
 Ismerjék a 12 tagú színkör színeinek nevét, tudják kikeverni ezeket. (m)
 Ismerjék a tanult kompozíciós elemeket, kifejező eszközöket, tudják azokat alkalmazni.
 Tudják a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap helyzetét.(m)
 Legyenek képesek értékelő véleményt mondani saját és társaik munkájáról.
 A műalkotások elemzése során ismerjék fel a tartalmi vonatkozásokat.
 Ismerkedjenek meg lakóhelyük, környezetük művészeti emlékeivel, népművészeti
hagyományaival.
 Igazodjanak el a számukra fontos jelekben, ábrákban, tudjanak maguk is jól értelmezhető
jelet konstruálni.
 Ismerjenek legalább három műalkotást és azok alkotóját. (m)
 Tárgyalkotás során ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat

Az értékelés elvei és szempontjai
 Első évfolyamon célszerű diagnosztizáló felmérést végezni. Ezáltal felismerhetők a
kiemelt adottságokkal rendelkező tehetségesek, kreatív típusú és a színtévesztő gyerekek.
Formatív értékelés rendszerességgel történik. A tanító értékeli az egyes csoportok,
tanulók egyéni munkáját szóban, szöveggel írásban. Szummatív értékelés a tanév végén a
tantervi minimum figyelembevételével írásban történik. A szöveges értékelést félévkor és
év végén kapnak a tanulók. Ez mindig az egyéni képességek figyelembevételével
történik. A második évfolyam első félévétől a tanulók munkáit érdemjeggyel, félévkor és
év végén osztályzattal zárjuk.
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 2-4. évfolyamon formatív értékelés a befejezett feladat vagy feladatsor után, szóban és
szöveggel írásban egyénenként, csoportmunka esetén szóban. Osztályzat tanév végén a
továbbhaladás feltételeinek figyelembevételével. A 4. évfolyamon szummatív értékelés
tanév végén osztályzattal. Osztályzattal csak az objektíve mérhető munkákat értékeljünk.
 Értékelheti még a nevelő a tanórán kívüli gyűjtőmunkát osztályzattal, valamint a
pályázatokon elért eredménynek megfelelően a Pedagógiai Programban
megfogalmazottak alapján.
 Az integráltan oktatott tanulók értékelése során különös figyelmet kell fordítani az egyéni
különbségekre, valamint az egyéni érési ütemre.

A tankönyvek kiválasztásának elvei
A művészeti nevelés nem minden esetben feltételezi a tankönyvek használatát, mert a
képességfejlesztésen alapuló művészeti nevelés nehezen képezhető le tankönyvi formában.
A tankönyv segítse az egységes alapokra épülő differenciálást, amennyiben lehetővé teszi,
hogy a tanulók adottságaikkal, saját fejlődési ütemükkel összhangban tanulhassanak.
A tankönyv elsősorban keret, sokkal inkább „ugródeszka”, a benne szereplő ismeretanyag
más csoportosításban is feldolgozható, más irányokba továbbfejleszthető, pedagógiai céljai más
feladatokon keresztül is megvalósíthatóak.
A tankönyvek inspiráló képeket, feladatokat, játékokat tartalmazzanak, valamint az
alkotáshoz, a megismeréshez hasznos ismeretekben bővelkedjenek.
A személyiségfejlesztés és a legkülönbözőbb képességek fejlesztése más-más
ismeretanyagon, tevékenységen keresztül egy komplex művészeti program keretében valósítható
meg leginkább. Ez szemléletváltozást feltételez, a tankönyv ehhez kell, hogy segítséget nyújtson,
hangsúlyozni kell azonban, hogy a jó tanárt semmilyen tankönyv nem helyettesítheti, mert az
iskolában nem egyszerűen ismeretek átadása folyik.
A művészeti nevelés pedig különösen igényli az állandó tanári jelenlétet, mert csak akkor
lehet hiteles, ha a tanár maga is kreatív.
Taneszközök, segédeszközök: az integrált tanulók is ugyanazokkal a taneszközökkel
dolgozhatnak, mint a többiek, de szükség esetén fontos a legoptimálisabb taneszközök
megkeresése. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy
ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják.
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.

Kézikönyvek
– A televízió és a film felhasználásának módszertani kérdései. OPI 1970.
– Apostol Éva: Maskarák. Reflektor Kiadó, 1987.
– Artner Tivadar: Évezredek művészete. Gondolat Kiadó, 1968.
– Aver Kálmán: Fényképezőgép ma és holnap. Gondolat, Bp. 1979.
– Életrajzi lexikon. Kossuth Kiadó, 1992. Esztétikai kislexikon. Kossuth Kiadó, 1972. Ezer
év mesterművei. Corvina, 1987.
– Herendi Miklós: Művészettörténet I–II. Hímzés mintalapok
– Horváth Lászlóné: Barangolás a művészettörténetben V–XVIII.sz.
– Horváth Lászlóné: Őskor és ókor művészete Karla Bilang: Felfedezők és művészek.
– Művészetről gyerekeknek. Corvina. 1982. Képelemzés. Park Kiadó, 1995.
– Kovács Károly: Népművészet
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– Lyka Károly: Nagy magyar művészek. Gondolat. 1957.
– Magyar életrajzi lexikon. Akadémiai Kiadó, Bp. Magyar néprajz
– Mezei Éva: Játsszunk színházat!
– Mihály Ottó–Trencsényi László: Világkerék. Altern füzetek. OKI Iskolafejlesztési
Alapítvány, Bp. 1991.
– Művészeti lexikon I–IV. Akadémiai Kiadó, 1965.
– Művészettörténeti ABC. Akadémiai Kiadó, 1961.
– Nagy Pál: Barangolás a képzőművészetben. Kriterion. Bukarest, 1979.
– Népi hímzések a lakásban. Népművészet Prop. Ir.
– Origami mindenkinek Buda Péter figuráiból. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
– Papp László: Papírvarázs I–II. Méliusz Kiadó, 1966.
– Pázmány Ágnes–Permay Éva: Látás és ábrázolás I–III.
– Reisinger János: A Biblia a társművészetekben Reisinger János: Bibliográfia és antológia.
Kecskemét, 1987.
– Szemtanú művészet. Park Kiadó, 1995. Színészlexikon
– Szilágyi Gábor: A fotóművészet története. Képzőműv. Alap Kiadóváll. Bp. 1982.
– Sztrókay Kálmán: Barkácskönyv. Ifjúsági Kiadó, 1952.
– Tóthné Sándor Zsuzsa: Ábrázolás és művészet. Tankönyvkiadó, 1988.
– Varga Péter: Hajtogatás. Móra Kiadó, 1981.
– Világkerék. Altern. füzetek. OKI Iskolafejlesztési Központ. Bp., 1991.
– Zolnay Vilmos: A művészetek eredete. Magvető, 1983.

416

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

1.5. Technika és életvitel
Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Célok és feladatok
A technika és életvitel tantárgy a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás
szerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás és a munka megszerettetéséhez, a tudás
megbecsüléséhez.
A technika és életvitel tantárgy olyan ismereteket ad, képességeket, készségeket és
beállítódásokat alakít ki, amelyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek ésszerű
felhasználását, ugyanakkor óvnak ennek torzító hatásaitól.
Célja az, hogy segítse a gyermekeket a technikai környezetbe való beilleszkedésben, a
tájékozódásban és az aktív alkotó tevékenységben egyaránt. Konkrét problémahelyzetekből indul
ki, életszerű megoldásokkal, eljárásokkal dolgozik, végső soron kapcsolatot teremt az iskolai
tanulás és az iskolán kívüli világ között.
A kisiskolás korosztály technikai nevelése a technikai műveltség alapozását, a kézügyesség
fejlesztését és a mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus elemi ismeretek és tevékenységek
elsajátítását, begyakorlását foglalja magában. A technikai műveltség alapozása gyakorlati
tevékenységekhez kapcsolódó elemi ismeretek szerzését, megfelelő technikai szemléletmód
formálását jelenti.
A tantárgy oktatásában a manualitás központi helyet foglal el, a játékos kézügyességet
fejlesztő célok dominálnak.
A kéz intelligenciájának fejlesztésére a gyermek-és ifjúkor a legalkalmasabb, nem
feledkezhetünk meg arról, hogy később már nem pótolhatók az itt elkövetett mulasztások.
Az életviteli ismeretek körébe tartoznak a háztartástan, az egészségnevelés, a szűkebb
lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a gazdálkodás, és a szolgáltatások területei. Az
életvitelhez sorolhatók a helyes közlekedés, és a közlekedési szabályok ismeretei is.
A technika és életvitel tantárgy a technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati,
manuális, tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutatja be.
Tanításának feladata, hogy optimális feltételeket teremtsen a természetes és mesterséges
környezet anyagainak megismeréséhez, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzéséhez érzékszervi
tapasztalással, összefüggések felismeréséhez az anyagok és a belőlük készült tárgyak között.
Gyakoroltassa az anyagfeldolgozás alaplépéseinek alkalmazását. Tájékoztasson az anyagokhoz
kötődő mesterségekről és szakmákról.
Tegye lehetővé az emberi alkotással létrehozott terek esztétikai értékeinek, a szerkezet és a
forma kapcsolatának felismerését, az épített környezet anyagainak és szerkezeteinek tapasztalati
megismerését.
Gyakoroltassa a becslést, a mérést, az egymás mellé rendezést, a méretazonosság
megállapítását, az önálló tervezést és kivitelezést az építésben és a tárgyalakításban. Tervek,
elképzelések rajzi megjelenítését egyéni elképzelés szerint, egyszerű makett elemzését és
készítését terv alapján, a munkaeszközök rendeltetésszerű, balesetmentes használatát.
Ismertesse meg a szárazföldi, a vízi és légi közlekedés kialakulásának történetét. Készítsen
fel a városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátására és használatára
eszközeinek bemutatásával, szabályainak megismertetésével és gyakoroltatásával. Gyakoroltassa
a kerékpározást forgalomtól elzárt területen, ne csak tanítsa meg, hanem teremtsen is feltételeket
a kerékpáros közlekedés szabályainak, valamint az utazással kapcsolatos illemszabályoknak az
alkalmazására.
Az egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismereteinek és szokásainak
elsajátíttatását, az egyszerű házimunkákban való részvételre való felkészítést az életkornak
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megfelelő önkiszolgáló tevékenységek keretében szervezi meg, és a balesetmentes
szabadidőtöltés és játék tanításával is segíti az egészséges életmód és életvezetés megalapozását,
a környezetkímélő és a természet szeretetére épülő magatartásformák és szokások kialakítását.
A technika és életvitel tantárgy témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó
kerettantervi ajánlások az SNI-s tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével
érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban speciális pedagógiai módszerrel és
eszközzel irányított.
A hallássérült tanulók fejlesztése:
Megkülönböztetett jelentősége a hallássérültek oktatásában abban áll, hogy lehetőséget biztosít a
manuális készségek magas fokú fejlesztésére, a mozgássorok összerendezettségének fokozására,
az önálló életvitel megalapozására. Feladata, hogy direkt módon alapozza meg a munkavégzésre
történő felkészülést, a pályaválasztást is. A közlekedés világában való részvételre történő
felkészítés hangsúlyos szerepet kap az oktatásban, mivel a hallássérült gyermek és felnőtt a
baleseteknek, veszélyhelyzeteknek fokozottabban van kitéve.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztése:
A műveltségi terület jól szolgálja a téri orientáció, mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció
követelményeinek megvalósítását.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók fejlesztése:
A műveltségi terület rendkívül nagy hangsúlyt kap, mivel az önállóságot és a munkavállalás
lehetőségét alapozza meg. Kiemelt cél a megfelelő munkaviselkedés kialakítása, a változásokhoz
való rugalmasabb alkalmazkodás fejlesztése, valamint az elsajátított tevékenységek,
munkafolyamatok önálló elvégzése.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók fejlesztése:
o a testséma biztonságának kialakítása,
o a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,
o a vizuomotoros koordináció gyakorlása,
o a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,
o a kompenzáló technikák alkalmazása

Fejlesztési követelmények
/ Feladatok és tevékenységformák/
1. A munka és a technika szükségessége, jelentősége és szerepe az ember életében, haszna
és veszélyei.
Érdeklődés a közvetlen mesterséges környezet (a lakás, az iskolai és a lakókörnyezet) iránt,
arról szóló tapasztalatszerzés.
Szabálykövető magatartás a közvetlen mesterséges környezetben.
A közvetlen környezet birtokbavétele a tapasztalati megismerés és annak élvezete, az élő és
élettelen anyaggal végzett tevékenység élménye.
2. Az alkotás folyamata, a gyakorlati problémafelismerési és problémamegoldó folyamat
részei.
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Problémafelismerés
Személyes igények, szükségletek megnevezése. Az egyéni indíttatású probléma felismerése
és megértése segítséggel. A technikai probléma megfogalmazása.
Tervezés
A megoldáshoz vezető út kitalálása, megtervezése.
Kommunikáció: a terv megjelenítése szóban, írásban, rajzban, anyagban.
A terv, elképzelés értékelése, megfeleltetése az igénynek és a lehetőségeknek.
A munka megszervezése és kivitelezése
A konstruáláshoz, kivitelezéshez szükséges terv megértése (szövegértés, rajzolvasás,
mintakövetés). Egyszerű megoldás kiválasztása és megvalósítása.
Alapanyagok alakítása kézzel, egyszerű eszközzel. Az anyagalakítás örömforrásként való
megélése.
A tevékenység és az eredmény értékelése
Az elemi alkotó-, kritikai (önértékelő), megfigyelő-, ítélő és kommunikációs képességek
működtetése az alkotó- és elemző munka folyamatában.
Munkavégzési és tanulási szokások
Rend, tisztaság, szabálykövetés, időbeosztás.
3. Általános képességek és készségek fejlesztése
Kognitív képességek és készségek:
A szükségletek és lehetőségek felismerése, belátás (összefüggés - felismerés);
problémafelismerés és megoldás (kreativitás), rendszerezés; tervezési képesség (térérzékelés,
ábraolvasás); alkotóképesség; konstruáló képesség (modellalkotó képesség); tájékozódó,
helyzetfelismerési képesség, kommunikatív képesség.
Pszichomotoros képességek és készségek:
Kivitelezés; kombinatív képesség; önellenőrzés, utánzás; kiválasztás; mozgáskoordináció;
helyzetváltoztatás; helyzetfelismerés.
Személyes képességek és készségek
Az önismeret, az önfejlesztés, az önkiszolgálás, az önellátás képessége; önvédelmi képesség
(baleset 0megelőzés, közlekedés); kitartás; céltudatosság; szervezés, kezdeményezés, akaraterő.
Szociális képességek és készségek
Felelősségtudat, felelősségvállalás, kötelességtudat; segítőkészség; alkalmazkodás,
együttműködés; kapcsolatteremtés.
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Technika és életvitel 1. évfolyam
Évi óraszám: 37, heti óraszám: 1
Belépő tevékenységformák

Tartalmak

Anyagok
Ismerkedés a természetes anyagokkal, például
agyag, fa, termések, levelek, szalma, nád, és a
feldolgozott (átalakított) anyagokkal, például papír,
fonal, textília.
Az anyagok tulajdonságainak vizsgálata
érzékszervekkel.

A természetes és a mesterséges környezet anyagai.
A lakás, az iskola, a játszótér tárgyai és anyagaik.
A természetes és a feldolgozott (átalakított)
anyagok.
Mézes tésztából karácsonyfadísz szaggatással.
Tojásfestés berzseléssel.

A természetes és a feldolgozott (átalakított)
Az anyag felhasználása. Kézművesség
Összefüggések felismerése érzékszervi
anyagok tulajdonságai.
tapasztalással az anyagok tulajdonságai és a belőlük
Az eszközök és szerszámok rendeltetésszerű és
készíthető tárgyak között, az anyagok alakítása során.
balesetmentes használata.
Például anyag gyúrása, lapítása, gömbölyítése,
Az anyagokhoz kötődő mesterségek és szakmák.
formázása; a fa tördelése, csiszolása, ragasztása; a
Fazekasság – edénykészítés.
papír tépése, sodrása, nyírása, hajtogatása; a fonal
Kötözős batik.
sodrása, csomózása, bojtolása. Kézműves szakmák
jellemzőinek megfigyelése, például fazekas, kosárfonó.
Mérés
Becslés, mérés, egymás mellé rendezés,
méretazonosság megállapítása, méretre alakítás.

Körvonalrajz, alaprajz

Építés
Építés, alkotás minta, fénykép, látszati rajz vagy
egyéni elképzelés alapján.
Építés síkban és térben.
Közlekedési ismeretek
A közlekedés irányított megfigyelése,
szabályainak értelmezése.
A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Az
utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése
és gyakorlása. A veszélyhelyzetek elemzése,
megbeszélése, megelőzési stratégiák kialakítása.

A gyalogos közlekedés szabályai. A biztonságos
tömegközlekedés.

Életvitel - háztartástan
Házimunkák megfigyelése, a munkamegosztás
jelentőségének és módjának felismerése a családban,
rajzos napirend készítése.
Az egészséges ételek és ruházat kiválasztása, és
indoklása.
Házimunkák, munkamegosztás.
Az egészséges táplálkozás és öltözködés.

Fogalmak
Anyagok és megmunkálásuk, felhasználásuk: természetes és feldolgozott (átalakított) anyagok,
alak, alakíthatóság, képlékeny, kemény, simaság, gömbölyű, hengeres, lapított, nyomott,
tömbszerű, érdes, hajlékony, sodrott, tépett, hajtogatott, vonalszerű, lapszerű, merev.
Építés: építmény, építőelem, alaprajz, körvonalrajz, méret, magasság, mélység, szélesség,
távolság, terv.
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Közlekedési ismeretek: gyalogos közlekedés, közlekedési szabályok, gyalogátkelőhely, járda,
járdaszegély, jel, jelzés, jelzőlámpa, zebra, tömegközlekedés.
Életvitel, háztartástan: házimunkák, munkamegosztás, egészséges táplálkozás, egészséges
öltözködés.
A továbbhaladás feltételei
Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges
feltételeket, az első és a második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.
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Technika és életvitel 2. évfolyam
Évi óraszám: 37, heti óraszám: 1
Belépő tevékenységformák

Tartalmak

Ember és környezete
Az évszakok és az időjárási elemeinek (pl. napsütés,
Védekezés a környezet kellemetlen hatásai ellen. A
derült idő, eső, havazás, szél) felismerése és természetes és mesterséges környezet. A lakóhely és a
tulajdonságaik bemutatása. A lakóhely szűkebb lakótér. Az ember természet-átalakító munkája.
földrajzi környezetének bemutatása. A környezet káros
Kerítés fonása, pásztorkunyhó készítése.
hatásainak felismerése és a védekezés módjainak
felsorolása (pl. öltözködés, kunyhó-építés, házépítés).
A természetes és az ember alkotta környezet
megkülönböztetése, jellemzőik elmondása.
Anyagok és megmunkálásuk, felhasználásuk
A képlékeny anyagok megmunkálása, a henger- és a
kúpforma összehasonlítása. Természetes anyagokból
játékkészítés utánzással, majd önállóan, egyéni
Az anyagok vizsgálata, anyag-tulajdonságok. Az
elképzelés alapján.
anyagok
alakítása,
célszerű
és
takarékos
A fához kötődő mesterségek megfigyelése (fafaragó, anyagfelhasználás. Mesterségek, gyártási folyamat. A
faesztergályos).
helyes eszköz és szerszámhasználat.
A
papírgyártás
folyamatának
megismerése.
Különböző papírfajták megismerése anyagvizsgálat és
megmunkálás során.
A fonal és a textília tulajdonságainak vizsgálata
érzékszervi tapasztalással.
Csomózások, hurkolások, sodrások, fonások,
nemezelés alkalmazása játékkészítés közben. Kézi
varrás gyakorlása.
Mérés
A becslés és a méretmegadás
Körvonalrajzok készítése.

gyakorlása. Szövés, fonás és nemezelés.

Tervezés, építés
Építés
térben
egyéni
elképzelés
alapján
építőelemekből. Makettek építése látszati rajzok
A mérés szerepe a technikában. Látszati rajz,
alapján.
vázlatrajz. A kicsinyítés és a nagyítás szükségessége,
jellemzői, eljárásai.
Közlekedési ismeretek
A veszélyhelyzetek felismerése, elemzése és
A makett. Az elrendezés, az esztétikum és az
elkerülésük módjainak megbeszélése, modellezése.
egyensúly szerepe.
A közlekedési eszközök használati szabályainak
értelmezése, alkalmazásuk gyakorlása.
A tömegközlekedési eszközök használatának
A biztonságos közlekedés. A forgalomirányítás
gyakorlása.
szerepe
a
közlekedés
biztonságában.
A
forgalomirányítás jelzései. Jelzőtáblák, jelzőlámpák,
gyalogátkelőhelyek.
Vasúti
átjáró,
sorompó,
fénysorompó.
Életvitel, háztartástan
Az otthoni és az iskolai környezet és tevékenységek
Az utazásról. Viteldíj.
jellemzőinek összevetése. Az osztályterem díszítése.
A mozgólépcső használata. A biztonsági sáv szerepe
A ház körüli (otthoni) teendőkben való részvétel, a balesetek elkerülésében.
lehetőségeinek gyűjtése, a teendők megbeszélése. a
házimunkákban való szerepváltás elmondása.
A házimunkák fajtái.
A házimunkák veszélyforrásainak elemzése, a
megelőzés lehetőségeinek megbeszélése.
A házimunkák veszélyforrásai.
Az egészséges táplálkozás, a helyes és a helytelen
Ünnepi készülődés: mézes figurák díszítéssel,
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étkezési szabályok bemutatása, értelmezése.
tojásfestés berzseléssel
A takarékossággal kapcsolatos tapasztalatok
gyűjtése. Az iskola közelében lévő szolgáltató
Az egészséges táplálkozás ismeretei.
egységek felkeresése és megismerése. (például: posta,
fodrászat, bevásárló helyek).
A takarékosság fontossága.
Szolgáltatások.

Fogalmak
Ember és környezete: lakóhely, lakótér, természetes környezet, mesterséges környezet.
Anyagok és megmunkálásuk, felhasználásuk: alapanyag, anyag - átalakítás,
anyagtakarékosság, hengerforma, kúpforma, fafaragó, faesztergályos, papírgyártás, nyersanyag,
termék, csomózás, hurkolás, sodrás, fonás, nemezelés.
Tervezés, építés: látszati rajz, vázlatrajz, méret, makett.
Közlekedési ismeretek: forgalomirányítás, átjáró, biztonsági sáv, fénysorompó, jelzőlámpa,
jelzőtábla, sorompó, mozgólépcső.
Életvitel, háztartástan: háztartás, házimunkák veszélyforrásai, helyes étkezés, helytelen
étkezés, takarékosság, szolgáltatás.
A továbbhaladás feltételei
Az ember természetátalakító munkájával kapcsolatos tapasztalatokból példák sorolása
(lakóhely és lakótér). Az megfigyelt anyagok vizsgált tulajdonságainak felismerése,
megnevezése konkrét tárgyakon. A tulajdonságokkal kapcsolatos tapasztalatok felhasználása a
megmunkálás során. Az elvégzendő munkákhoz szükséges eszközök és szerszámok biztos,
balesetmentes használata. Látszati rajz, vázlatrajz készítése. A rajzelemek helyes alkalmazása.
Egyszerű modell tervezése és építése. A biztonságos gyalogos közlekedés szabályainak ismerete.
A háztartás ismert feladatainak és veszélyforrásainak megnevezése, védelmi stratégiák
ismertetése. Példák sorolása az egészséges táplálkozásról és annak fontosságáról az ember
életében. A takarékosság lehetőségének felismerése egyszerű problémaszituációban.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 2. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Technika és életvitel 3. évfolyam
Évi óraszám: 37, heti óraszám: 1
Belépő tevékenységek

Tartalmak
Élővilág és tárgyi környezet. A biológiai élőhelyek
hasznosítható anyagai. A hasznosítható élettelen
anyagok.

Az ember és környezete
A környezet tárgyainak anyagai és eredetük
megismerése.

Az anyagok vizsgálata. Az anyag látható szerkezete.
Anyagok megmunkálása, felhasználása
Természetes anyagok (fa és a természet kincsei), és
Formálhatóság és terhelhetőség.
feldolgozott (átalakított) anyagok (papír, fonal, textil)
Az anyagok átalakítása. A szerkezet, a tulajdonság és
vizsgálata, alakítása. A szerkezet, tulajdonság, funkció a funkció összefüggése. A népművészet
összefüggéseinek felfedezése a tárgyalakításban. Az
hagyományaihoz kapcsolódó tárgyalakítás,
előkészítő, alakító és kiegészítő műveletek elvégzése.
mintakövetéssel. Fához kötődő mesterségek.
Tárgy készítése, saját ötletek megvalósítása, a
Kékfestő (nyomatkészítés)
funkció, forma és esztétikum együttes
figyelembevételével.
Darabolás, hegyezés, faragás (rovásfaragás),
papírhajtogatás, karcolás, vágás, fonás, szövés, kézi
varrás gyakorlása konkrét feladatokban.
A szükséges szerszámok és eszközök balesetmentes
használatának gyakorlása.
Fához kötődő mesterségek megismerése, például ács,
asztalos.
Tervezés, építés
Az építészet történeti fejlődésének tanulmányozása.
Egyszerű épület makettek irányított és önálló tervezése,
építése. A népi építészettel kapcsolatos tapasztalatok
felhasználása tervező és építő feladatokban.
Mérés, műszaki ábrázolás
A mérési eredmények feljegyzése.
A méretek leolvasása a rajzokról. A rajz és a tárgy
megfeleltetése. Ismerkedés a méretmegadás elemeivel.
Alaprajzkészítés.

Építészet fejlődése.
Népi építészet.
Építés térben.
A lakás szerkezete.
Az emberi alkotással létrehozott belső terek
esztétikája.

Közlekedési ismeretek
A közlekedési eszközök használatának szabályai,
ezek ismerete és gyakorlása. A biztonságos közlekedés
gyakorlása tömegközlekedési eszközök használatával.
A kerékpáros közlekedés gyakorlása.
Életvitel, háztartástan
A háztartást megkönnyítő eszközök megismerése és
használatuk gyakorlása.
Az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenység
algoritmusának bemutatása. A háztartási balesetek
veszélyeinek felismerése és megelőzési módjuk
bemutatása konkrét helyzetekben.
A korszerű táplálkozás szabályainak értelmezése. A
testápolás alapvető szabályainak alkalmazása
helyzetgyakorlatokban Példák gyűjtése a. helyes idő-,
anyag - és pénzbeosztásra. A zsebpénz
felhasználásának és megtakarításának megtervezése. A
telefon használatának gyakorlása.

Mérés centiméter pontossággal. Mérési eredmények.
A méretmegadás elemei.
Rajzolvasás.
Alaprajz.
A közlekedés kialakulása, a kerék szerepének
fontossága. Városi tömegközlekedés. Kerékpáros
közlekedés. Utazás vasúton. Közlekedés-biztonság.
Háztartási eszközök és biztonságos használatuk.
Testápolás. Egészséges táplálkozás.
Lakóhelyi szolgáltatások.
Ünnepi készülődés: mézes tészta gyúrása, készítése
habbal, tojásfestés karcolással, maratással
A zsebpénz.
Takarékosság, gazdálkodás, megtakarítás.
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Fogalmak
Ember és környezete: élőhely, élővilág, tárgyi környezet.
Anyagok megmunkálása, felhasználása: formálhatóság, terhelhetőség, előkészítő műveletek,
alakító műveletek, kiegészítő műveletek, rovásfaragás, ács, asztalos.
Tervezés, építés: építőanyagok, építkezés sorrendje, a lakás szerkezete, belső tér, település,
népi építészet, méretmegadás elemei.
Közlekedési ismeretek: közlekedés, a kerék, közlekedésbiztonság, a kerékpár, közlekedési
eszközök.
Életvitel, háztartástan: háztartási eszközök, napirend, testápolás, zsebpénz, takarékoskodás,
gazdálkodás.
A továbbhaladás feltételei
Az élő és a tárgyi környezet kapcsolatának megfigyeléséből származó tapasztalatok
felhasználása feladathelyzetben. Az anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum
összefüggéseinek érvényesítése a tárgykészítés folyamán. Szakszerű és biztonságos
szerszámhasználat. Egyszerű makett irányított tervezése és elkészítése. Egyszerű ábra olvasása és
értelmezése. Mérés centiméter pontossággal. A biztonságos gyalogos közlekedés és
tömegközlekedési eszközhasználat szabályainak ismerete, alkalmazása szituációs játékokban. Az
életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenység bemutatása társaknak.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 3. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.
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Technika és életvitel 4.évfolyam
Évi óraszám: 37, heti óraszám: 1
Belépő tevékenységek

Tartalmak

Az ember és környezete
Természetes
és
mesterséges
környezet Épített környezet, korszerű építmények: épületek, utak,
szempontokkal irányított megfigyelése.
alagutak, hidak, felüljárók, toronyházak, tornyok.
A technikai érdekességek, természeti "találmányok" Füstös-ház készítése.
megfigyelése, bemutatása.
A városi és falusi élet összehasonlítása, vélemény
megfogalmazása a tapasztalatokról.
Anyagok megmunkálása, felhasználása
Természetes és feldolgozott (átalakított) anyagok
csoportosítása.
Az
anyagvizsgálatok
elemi
módszerének megismerése (fa és a természet kincsei,
fém, fonal, textília, műanyag) és alkalmazása
feladathelyzetben.
Az alapanyagok célszerű kiválasztása és a
legkevesebb
hulladékra
törekvés
a
munkafolyamatokban.
A technológiai lépések alkalmazása, önálló tervezés
és kivitelezés.
A problémamegoldó döntések rövid indoklása.

Az anyagok csoportosítása. Az anyagok vizsgálata. Az
anyagok átalakítása (feldolgozása).
Az alapanyag, a résztermék, a termék, a hulladék és a
melléktermék fogalma. Cserélhetőség, szabvány.
Hagyományos technológiák a ház körül és a
kézművességben.
Terménybáb készítése.
Fafaragás – virágkaró készítése
Üvegfestés.
Viselet: öltöztetőbabák készítése tájegységenként.
A cél megfogalmazása: a rendeltetés, a célszerűség, a
szerkezet, a tulajdonságok és a forma összhangja.

Tervezés, építés
A feladat elképzelése, megoldási tervek készítése. A
forma, a funkció és a méret közötti összefüggések Alaprajz és nézet.
megállapítása és felhasználása a tervezés során. A Nézeti ábrázolás, nézetrajz.
műveleti sor önálló megalkotása és végrehajtása.
Mérés, műszaki ábrázolás
A mérés és a rajzeszközök használatának gyakorlása.
A tárgy jellemzése alaprajz és vázlatrajz alapján.
Rajzolvasás gyakorlása.
Az emberi alkotással létrehozott terek esztétikai
követelményei. A szerkezet és a forma kapcsolata. Az
elrendezés szabályai. Működőképesség és esztétikum.
Épített környezet
Egyszerű makettek készítése és a kész munka A szín, a forma és a harmónia hatása a közérzetre.
összehasonlítása a tervekkel.
A terv funkcionális és formai megfelelésének
megállapítása.
Közlekedési ismeretek
A
tömegközlekedési
szabályok
értelmezése,
alkalmazása szituációs játékokban. A kerékpáros
közlekedés gyakorlása, táblák, lámpák, útburkolati A modern közlekedés eszközei. Szárazföldi, vízi és légi
jelek megismerése.
közlekedés.
Szabálykövető magatartás gyakorlása élethelyzetekben. Helyi és távolsági közlekedés.
Életvitel, háztartástan
Egyszerű
háztartási
munkák
bemutatása.
Megoldásmódok keresése az idővel való gazdálkodás
bemutatására.
A munkaterület tisztán tartása, rendszeretetet fejlesztő
gyakorlatok.
Háztartási munkák. Kultúrált, egészséges étkezés.
Az egészséges és kulturált étkezés szabályainak Balesetmentes szabadidőtöltés és játék.
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bemutatása, megbeszélése, alkalmazása.
Szabadidős programok összeállítása. A takarékossággal
kapcsolatos példák felismerése, gyűjtése. .
A szolgáltatások használata, például telefonos
tudakozó, mentők, tűzoltók, rendőrség, pályaudvarok
hívása.

Öltözködési szabályok. Takarékosság
Ünnepek: mézes – gyúrás, színezés, figurázás
tojásfestés
írókával
asztali
díszek
készítése
szárazvirágból
A magatartás esztétikuma.
Értékrend alakítása.
A lakásból elérhető legfontosabb szolgáltatások.

Fogalmak
Ember és környezete: épített környezet, korszerű építmények, technikai érdekességek.
Anyagok megmunkálása, felhasználása: cserélhetőség, hulladék, melléktermék, műanyag,
résztermék, szabvány, szerkezeti anyagok, technológia, termék.
Tervezés, építés: cél, célszerűség, esztétikum, műveleti sor, rendeltetés, stabilitás, termék, terv,
nézet, nézeti ábrázolás, elrendezés, harmónia.
Közlekedési ismeretek: helyi közlekedés, irányítási rendszer, szárazföldi közlekedés, távolsági
közlekedés, vízi közlekedés, légi közlekedés.
Életvitel, háztartástan: háztartási munka, tervszerűség, időbeosztás, tisztaság, rendszeretet,
kulturált étkezés, szabadidő, öltözködési szabályok, takarékosság, legfontosabb
segélyhívószámok.
A továbbhaladás feltételei
Épített környezet, korszerű építmények megnevezése. Az anyagfeldolgozás általános
jellemzőinek bemutatása. Az anyagvizsgálatok elemi módszereinek ismerete és használata. A
technológiai lépések helyes alkalmazása konkrét feladatokban. Az anyagok takarékos és célszerű
felhasználása a munkadarab elkészítésekor. Önálló tervezés és kivitelezés az építésben és a
tárgyalakításban. A tervek és elképzelések rajzi megjelenítése. Egyszerű makett készítése és
elemzése a terv alapján. A közlekedés szabályainak felhasználása problémahelyzetek
megoldásához, elemzéséhez. A kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete. Kulturált
közlekedési magatartás modellezése szituációs játékokban, helyzetgyakorlatokban. Beszámoló
egyszerű háztartási munkák elvégzéséről. A takarékosság fontosságának és lehetőségének
felismerése konkrét helyzetekben. Időjáráshoz, évszakhoz, napszakhoz, alkalomhoz kapcsolódó
életviteli szokások értelmezése, indoklása.
Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a Kerettanterv 4. évfolyamra
tervezett általános fejlesztési követelményeivel.

Értékelés
Elméleti ismeretek értékelése
 szóbeli (órai munka, felelet, gyűjtőmunka).
 írásbeli (rajzos feladatok, témazáró).
Gyakorlat értékelése
 szóban,
 rajzosan.
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Az 1–2. évfolyam életkori sajátosságait figyelembe véve
Az első évfolyamon a tanulók munkáit folyamatosan szóban értékeljük. Félévkor és év végén
szöveges értékelést kapnak.
 Az értékelés folyamatosan terjedjen ki az egész tanítási órára. Ösztönző, fejlesztő
jellegéből adódóan nyújtson segítséget a hibajavításhoz, lemaradás esetén a
felzárkózáshoz.
 Az értékelési szempontok egyértelműek legyenek, mindig jelenjenek meg a tanulók előtt
(pl. 1. osztályban év elején rajzos formában).
 A személyre szóló értékelésben tükröződjön
o a tanterv által meghatározott ismeretek elsajátítása,
o a képességek (kommunikációs-, megismerő-, cselekvőképességek), készségek
fejlődése,
o a személyiségjegyek alakulása (pl. együttműködési képesség).
A tanulók értékelésénél felhasználható szempontok
 a tanulók érdeklődése, aktivitása, figyelme a tanítási órán és a tanítási órán kívül;
 páros vagy csoportmunka közben a közös munkában való részvétel;
 a tanult ismeretek alkalmazása;
 az alkotás folyamatához szükséges képességek (kommunikációs, problémafelismerő,
problémamegoldó,
megfigyelő-,
elemző-,
lényeglátó-,
konstruáló-,
ítélő-,
döntőképességek), készségek (manuális, szervezőkészségek) szintje;
 a munkadarab megfeleltetése a funkciónak,
 a munkadarab esztétikuma;
 a megadott szempontok alapján történő szóbeli értékelés színvonala;
 elemi munkaszokások alkalmazása.
A 2–4. évfolyam életkori sajátosságait figyelembe véve
A második évfolyam első félévétől a tanulók munkáit érdemjeggyel, félévkor és év végén
osztályzattal zárjuk.
 személyre szóló legyen, személyiségfejlesztő hatást érjünk el vele;
 motiváló legyen, biztosítson sikerélményt;
 folyamatos legyen, az alkotási folyamat (tervezés, kivitelezés, tökéletesítés) egészét hassa
át;
 tárgyszerű legyen (pozitívumok kiemelése, rámutatás a hiányosságokra, útmutatás a
fejlődéshez).
 Az integráltan oktatott tanulók értékelése során különös figyelmet kell fordítani az egyéni
különbségekre, valamint az egyéni érési ütemre.
A tanulók értékelésénél felhasználható szempontok
 tanórai aktivitás, kreativitás;
 csoportmunka során tanúsított együttműködési képesség, szervezőkészség;
 önálló információgyűjtés ismeretterjesztő forrásokból;
 tanult ismeretek önálló alkalmazása;
 szakkifejezések alkalmazása;
 műszaki rajzi feladatok szabványossága;
 munkadarab vagy modell megfeleltetése a funkciónak (anyag, forma, szerkezet,
esztétikum);
 önértékelés színvonala megadott vagy választott szempontok alapján;
 társak munkájának értékelése megadott szempontok alapján, illetve önállóan;
 elemi munkaszokások alkalmazása;
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 környezettudatos magatartás megnyilvánulási formái;
 szabályismeret, a tanult szabályok gyakorlati alkalmazása közlekedés és életvitel során.

A tankönyvek kiválasztásának elvei
Oktatásszervezés:
 Taníthatóság
 Tanulhatóság
 Tantervi felelősség
 Újszerűség, eredetiség
 Műfaji kritérium
Fontosnak tartjuk a tevékenykedő, fölfedező tanulásra építő ismeretszerzést, melyhez
elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű, és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére.
Szakmai követelmények:
 Gyermeklélektani szempontok
 Motiválás
 Didaktikai, szakdidaktikai kimunkáltság
 Nyelvi és vizuális kommunikációs követelmények
 Nyelvhelyesség, helyesírás
Nevelési szempontok:
 A tananyagban rejlő nevelési lehetőségek kihasználása
 Életszerűség
Az 1–4. évfolyam életkori sajátosságainak figyelembevétele
 A tankönyvek mint tanulói segédeszközök járuljanak hozzá a kisiskolások komplex
személyiségformálásához.
 Alkalmasak legyenek az elméleti és a gyakorlati ismeretek egységben történő tanítására.
 A tankönyvekben található feladatsorok, illusztrációk önálló ismeretszerzésre
ösztönözzenek, segítsék elő az elméleti ismeretek megértését, a tanultak rögzítését,
gyakorlati alkalmazását.
 Az ismeretek alkalmazását gyakoroltató, összefoglaló kérdések, illetve a megadott
értékelési szempontok önellenőrzésre, önértékelésre sarkallják a tanulókat.
 A megismerő-, a cselekvő- és a kommunikációs képességek együttes fejlesztésével
alapozzák meg a gyermekek „technikai műveltségét”.
 Gyakorlati tevékenység közben tudatosan fejlesszék a tanulók kézügyességét, nagy
gondot fordítva a finommozgások automatizálására.
 A gyermekek természetes kíváncsiságára alapozva ismertessék meg őket a
természetközeli életmódhoz szükséges ismeretekkel, tevékenységekkel, illetve egy-egy
kézműves mesterség alapfogásaival.
 A feladatok készítsék fel a kisiskolásokat a biztonságos közlekedésre, a kulturált
közlekedési magatartásformák elsajátítására, a veszélyhelyzetek felismerésére,
egészségük tudatos megóvására és az önellátásra.
 A tankönyvcsalád felépítése vegye figyelembe a többi tankönyvvel létrehozható
kapcsolódási lehetőségeket (környezetismeret, matematika, rajz és vizuális kultúra,
magyar irodalom, ének-zene, informatika).
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1.6. Testnevelés és sport
Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Testnevelés és sport 1-2. évfolyam
Évi óraszám: 111, heti óraszám: 3

A tantárgy korosztályra lebontott céljai és feladatai
Egészségvédelem:
Az iskolapadba kerülés, életmód, életritmus változására való átállás tudatos irányítás.
A mozgékonyság megőrzése, fejlesztése, mindennapos testmozgás fenntartása, a testi
fejlődés támogatása és összehangolása a családdal.
A sportos életmód egy-két alapvető elvének (pl. reggeli gyakorlatok, hétvégi
mozgásprogramok, TV nézés idejének maximálása) rögzítése, a prevenció fogalmának
konkretizálása egyszerű példákkal. A természetben való testmozgás előnyei megértése
alapfokon. A helyes testtartás tudatosítása, kialakítása.
Edzettség, teherbírás fejlesztése:
A testi és szellemi terheléshez való fokozatos szoktatás, az alkalmazkodás kiváltása a lelki és
fizikai erőfeszítéshez.
Kondicionálás az ügyességi, koordinációs feladatok mennyiségének helyes kiválasztásával, a
természetes fáradással járó nehézségek leküzdése.
Az edzettség mérhetőségének alapfokú megismerése (egyszerű felmérések), a saját fejlődés
követése, az arra való igény kialakítása. A lelki és fizikai gyengeségek megfogalmazása és segítő
eljárásokkal, a család bekapcsolásával felzárkózási program készítése.
A fizikai és szellemi terhelés egymást kiegészítő funkciója, az egyenlőtlenségek mérséklése,
elfogadtatása az életkornak megfelelő egyszerű magyarázatokkal.
Sport- és mozgáskultúrális tanulás:
A testnevelés tantárgyi keretei: szervezés, formák, higiénia, tartalmak, elszámoltathatóság
megteremtése.
Az életkornak megfelelő terhelés, tevékenységek által a használható testkultúrális,
pszichomotoros képesességek, készségek (kompetenciák) feltérképezése, alakítása,
felzárkóztatása.
Alapvető mozgásformák tanulása motoros, kognitív és emocionális harmóniában. Elsősorban
a pontos koordináció sokoldalú fejlesztése a fegyelem, önfegyelem jelenlétében, az erős biológiai
mozgásszükségletet szem előtt tartva, a verbális és motoros összetevőket együtt alkalmazva.
A fentiek értelmében a megfigyelés, (mozgás) érzékelés, utánzás funkciók által a lazaság,
tágasság, izomérzékelés, (mozgás) ritmus, reakciógyorsaság és kiemelten a térérzékelés és téri
tájékozódás fejlesztése, tervezetten, az „oldalasság” feltérképezése.
Pozitív személyiségfejlődés:
Az egész gyermek fejlesztése tanulási, játék, sport és verseny élmények által, a helyes
kommunikáció és motiválás jelenlétében, a külső és belső értékeléssel összhangban.
Az egyéni sajtosságokkal való szembenézés, az értékelési eljárásokkal párhuzamos nagyon
egyszerű önértékelési eljárásokhoz való szoktatás. A tanár-diák kommunikációs szokások
kialakítása.
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A pozitív hozzáállás megteremtése, támogatása által az örömteli teljesítés, a szabálykövető
versenyzés, közös siker átélése a tanítás-tanulás folyamatában.
Értékes személyiségtulajdonságok megerősítése a mesehősök, híres emberek példái
közvetítése által.
A testnevelés és sport tantárgy témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó
kerettantervi ajánlások az SNI-s tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével
érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban speciális pedagógiai módszerrel és
eszközzel irányított.
A nagyothalló tanulók fejlesztése:
Speciális szerepe többirányú. A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a tanulók adottságait, az
átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, térbeli tájékozódási, és ritmus
zavarokat.
A tehetséggondozás fontos területe is egyben, ahol a hallássérült tanulók jó adottságaikat
fejlesztve a halló társakkal azonos teljesítményekre képesek. Feladata a fizikai munkavégzésre
történő testi és pszichikai felkészítés, a halló gyermekekkel való kapcsolatok kiépítése,
versenyhelyzetek teremtése.
A beszédfogyatékos tanulók fejlesztése:
A műveltségi terület jól szolgálja a téri orientáció, mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció
követelményeinek megvalósítását.
Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók fejlesztése:
A testi egészség megóvása, az erőnlét, az állóképesség és az ügyesség egyénre szabott
fejlesztése mellett a legfontosabb fejlesztési feladatok általában a következők:
o A testséma ismeretének kialakítása.
o A testmozgások célszerű összehangolásának tanítása különféle terekben és
aktivitásokban.
o A különböző társas helyzetekben való megfelelő mozgásformák kialakítása.
o Annak tanítása, hogy a gyermek saját ellenőrzése alatt tudja tartani mozgásos
sztereotípiáit.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott tanulók fejlesztése:
A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során szenzoros
integrációs programok és terápiák beállítása és/vagy gyógyúszás, valamint logopédiai ritmika
alkalmazása is javasolt.

Képzési tartalom és metodika
A lányok és fiúk terhelhetősége azonos, személyiségfejlődésük kezelhető együtt a
specialitások szem előtt tartásával.
Módszertanilag javasolt, hogy a játékosság, a pozitív megerősítés, a jutalmazás, a dicséret és
az önállóság engedése segítse a folyamatba való érzelmi bevonódást. A szükséges minimális
frontális hatás mellett a csoportos és csapatban történő együttműködés, együttmozgás kialakítása.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
Alaki képzés a tanóra rendjének alapozásához:
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 Sorakozás oszlopban, vonalban, jelentésadás, kommunikációs szabályok ismertetése és
gyakorlása;
 vigyázz és pihenj állás; kétsoros vonal, kettős oszlop kialakítása;
 testfordulatok helyben; vonal alakzatból oszlopalakzat kialakítása helyben fordulással;
oszlop alakzat megindítása vezényszóra;
 járás kettős oszlopban; köralakítás (mellső és hátsó) kézfogással és kézfogás nélkül; az
egyenletes térelosztás, helyezkedés játékai a térben; vonulások ütemtartással,
dobbantással, zenére, énekkel;
 játékok a térbeli formák (sor, oszlop, kör, lánc) változatos alkalmazásával;
 az órakezdés és az öltözőrend kialakítása;
 a gyakorlóhely rendjének kialakítása.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 Állandó megerősítést követően (pl. öltözői pontszerző folyamat);
 játékos és versengő feladatokkal (pl. sorakozó, szőnyegcipelő verseny);
 önellenőrzési feladatokkal (karóra, rágógumi, igazodás stb.).
A következő tanévi fejlesztés feltételei
 A tanult tanári terminológiához tartozó motoros válaszcselekvések ismerete,
emlékezetben tartása és előhívása az elvárásoknak megfelelően az órakezdés sajátos
elvárásainak, vagy tudatosan vagy engedelmességből történő megfelelés;
 a kialakított verbális és non verbális kommunikációs formák betartása
 rend az öltözőben, felszerelésben;
 tisztálkodás az óra után;
 célszerűen tájékozódás a tornatermi (udvar stb.) térben;
 a tanult néhány önellenőrzési gyakorlat elvégzése felszólítás nélkül.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
Egyszerű 1–4 ütemű alapgimnasztika.
A fogalmak megismerése, a mozgáskép megértése és motoros rögzítése;
szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok; egyszerű 1-4 ütemű kéziszer (labda, babzsák,
gombolyag)-, társas-, bordásfal-, padgyakorlatok; utánzó gyakorlatok, játékok helyes tartással;
ritmikai és dinamikai variációk a 4 ütemben; 1-2 ütemű tartásjavító, gerinc deformitást
megelőző, korrigáló gyakorlatok; a térirányok felismerése változó testhelyzetekben, bekötött
szemmel; utánzás azonos térirányban állásnál és szemben a tükrözés szabályai szerint.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
A pontos végrehajtás, a terminológia megértésének ellenőrzése a folyamatos munkában.
A verbális formák számonkérése a mozgással párhuzamosan.
A téri tájékozódás zavarainak kiszűrése.
A helyes testtartás bemutattatása egyénenként, lehetőleg tükörnél (kép és önkontroll).
A következő tanévi fejlesztés feltételei
Az ismeret szintjén elsajátított terminológiai fogalmak, tanári emlékeztetésre helyes
válaszcselekvések.
A bemutatott, egyre bővülő terminológiai fogalmak, szóbeli tanári közlések segítség nélkül
mozgásos cselekvésekké alakítása.
A tanári hibajavítás irányításának követése.
A tükrözés képessége.
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Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
Járások, futások
Járások saját ritmusban és ritmustartással, szituációs formában is (menetelés, pipiskedés,
dobogás, trappolás, osonás, lopakodás, masírozás stb.); rövid távú gyors futások (1o-3o m), futás
saját tempóban (4oo-1ooo m) külső kényszer nélkül; sarok- talpgördülés kihangsúlyozása;
irányváltoztatások kis távolságon járás és futás közben kötetlenül, vezényszóra, követéssel,
bekötött szemmel verbális és érintéses társvezetéssel; futás térformákban; egyszerű futóiskolai
gyakorlatok;
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 A versengés élményének értékelése;
 egyéni különbözőségek megállapítása;
 ismerkedés a mérhetőséggel, objektív eredmény rögzítése 1o-3o m-en
A következő tanévi fejlesztés feltételei
 A megfelelő mozgástechnika alkalmazása a különféle futásoknál
 a tanult tananyaggal való elszámoltatásnál n egyéni, számszerűsített fejlődés
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok.
A szerepek tisztázása; a játék szabályainak megismerése, megértése és alkalmazása játék
közben; szocializációs feladatok.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
Önértékelés a játékban alkalmazott motoros, emocionális teljesítmény mentén.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A szerep elfogadása, szabály betartása, kudarc elviselése, együttműködés a társakkal és a
tanár irányító, bírói szerepének elfogadása.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Rövid idejű, kis erőkifejtésű szökdelések és ugrások.
 Ugrások egy-, váltott-, páros lábon 5-2o mp-ig; fel-, le-, átugrások változatos terepen;
távolba és felfelé ugrások a két lábat váltva használva az elrugaszkodáskor; áthajtások
különféle módokon ugrókötéllel; szökdelő és ugró játékok;
 Dobások
 kis súlyú szerrel (maroklabda, rongylabda, teniszlabda stb.) célba dobások helyből,
mozgásból, lengésből, különböző testhelyzetekből (pl. fejjel lefelé, bekötött szemmel)
álló és mozgó célra;
 Kúszások, mászások, statikus jellegű egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes
mozgások.
 Kúszások, mászások, egyéb természetes (generális) mozgások;
 helyváltoztatás utánozó gyakorlatokkal (kutyafutás, pókjárás,
sánta róka, fókajárás, nyuszi ugrás stb.).
Helyváltoztatás vízszintes és rézsútos padon, hason- és hanyattfekvésben, kéz-láb
támaszban, rákjárással, pókjárással, különböző keménységű felületeken.
Statikus gimnasztikai gyakorlatok helyzetmegtartó gyakorlása talajon és nehezített
körülmények között (padon, zsámolyon, szekrénytetőn, vonalon, keskeny felületen,
padlón, filcen, szivacsban, bekötött szemmel stb.); járások, helyváltoztatások, előre-hátra,
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fel-le, nehezített körülmények között; hely és helyzetváltoztatások bizonytalan egyensúlyi
helyzetben; a tornászos tartás kialakítása;
 gurulóátfordulás előre-hátra különböző testhelyzetekből indulva és érkezve;
gurulóátfordulás előre-hátra lejtős felületen;
gurulások, fordulatok fekvésben és állásban a test hossztengelye körül; felugrások
kéztámasszal szerekre;
 akadálypályák leküzdése a változatos térirányok, magasságokhoz, mélységekhez,
felületekhez stb. alkalmazkodó mozgáscselekvésekkel.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 Áthajtások időre; koordinált szökdelési feladatsor diagnosztikus mérése.
 Célbadobó versenyek.
 Versengések utánzó gyakorlatokkal.
 A pontos, fegyelmezett megoldások, a „tornászosság” jutalmazása.
 Visszatérő, egyszerű, lazaságot kontrolláló önellenőrzési feladatok.
 Akadálypályán időre, helyezésre, pontos kivitelre kiterjedő ellenőrzés.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A természetes mozgások területén elfogadhatóan jó végrehajtási technika, harmonikussá váló
külső kép, más-más gyakorlati variációban alkalmazhatóság.
A tornászos tartás, mint mogáskoordinációs specialitás megmutatása.
Helyes téri tájékozódás a hosszanti és a kereszttengely körüli forgásokban és a térirányokban.
Célszerűen összerendezett mozgások az akadályversenyeken való alkalmazás során.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
A rúd-, kötélmászás technikája. 1-3 fogással mászások; függőgyakorlatok tornaszereken,
természetes akadályokon; függőállásba, függésben tovahaladás; vándormászás bordásfalon.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
A mérhető, megtett út, önmagához mért fejlődés; nem versengő helyzetben.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A függesztő öv funkcionális fejlődésében felmutatható előrelépés.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
A labdakezelés alapjai
Alapgyakorlatok (egy-két) kézzel., lábbal (fogás, megtartás, pörgetés, gurítás; görgetés,
elkapás, dobás, labdavezetés); labdakezelés nehezített körülmények között, különböző
távolságokba és magasságokba, egyénileg és társsal, váltakozó tempóban; guruló, mozgó labda
elfogása; célzás álló és mozgó tárgyra; testnevelési, népi és kreatív játékok labdával;
labdakezelés szövegmondás, számsor stb. közben sorban, körben, párban.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
Önellenőrzésre is alkalmas labdatechnikai gyakorlatok időszakos bemutatása.
Egyszerűsített labdás játékok csapatokban.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
Biztonságos, többnyire automatizált labdakezelés.
Elemi szintű labdatechnikai készlet célszerű alkalmazása egyszerűsített sportjátékokban.
A játékok elemi szabályainak megértése.
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Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
A tanultak beillesztése egyszerű testnevelési játékokba, sor- és váltóversenyekbe szerek
nélkül és szerekkel (labdával); küzdő feladatok párokban a természetes mozgások alkalmazásával
(kakasviadal, húzd el a párod stb.); versengések a gyors reagálás, helyzetfelismerés, a helyzetnek
megfelelő cselekvésbiztonság fejlesztésére.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
Versenyek; a csoporttal, csapattal való együttműködés megerősítése, önértékelési
eljárásokkal is A versenyben elért eredmények jutalmazása.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A testkulturális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzást követő visszaadása
versenyhelyzetben.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Egyszerű koreografált játékok
 Mozgás- és zenei ritmus összehangolása, ritmusgyakorlatok tapssal, topogással,
dobogással, járással, futással, ugrással;
 gyermek-, népi játékok, táncok, gyermekmondókákra, gyermekversekre, mesés
gyermekdalokra épülő táncmotívumok, etűdök és koreografált mozgássorok,
gyermektánc koreográfiák; egyszerű történetek, mesék állóképek (rögzített mozdulat),
képsorok (mozdulat és mozgássor) előadásával csoportban és egyénileg.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
Kétnegyedes ütemben egyszerű motívumok kitáncolása tapsra, zenére.
Etűdök sorrendiségének ellenőrzése.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A motorikus emlékezet működése a koreografált mozgássorok bemutatásakor,
a kreatív produktum létrehozása a mozgáskészlet kifejező alkalmazásával.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Vízhez szoktatás, az úszás technikai alapjai. – a létesítményhelyzettől függően egy
úszásnem választása (mell vagy hátúszás)
 előkészítő gyakorlatok szárazföldön (rávezető és célgyakorlatok); a vízhez szoktatás
alapgyakorlatai (vízbe fújás, vízben mozgás, víz alá merülés, szemnyitás a víz alatt,
lebegés, versengések a fenti gyakorlatokkal, labdával, eszközökkel, egyéb játékok, pl.
halacskázás;
 siklás hason, háton; siklás kar- és lábtempóval és azok összekötésével; siklás
levegővétellel; úszási kísérletek.
 Az úszás technikája, két biztonságot nyújtó úszásnem megtanulása.
 (létesítményhelyzettől függően) mell-, hát-, vagy gyorsúszás.
 Előkészítő gyakorlatok szárazföldön (rávezető és célgyakorlatok); a vízhez szoktatás
alapgyakorlatai (vízbe fújás, vízben mozgás, víz alá merülés, szemnyitás a víz alatt,
lebegés, versengések a fenti gyakorlatokkal, labdával, eszközökkel, egyéb játékok pl.
halacskázás;
 siklás hason, háton; siklás kar- és lábtempóval és azok összekötésével; siklás
levegővétellel; úszási kísérletek
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Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 A siklás távolsága, a víz alatt tartózkodás ideje, az úszási kísérlet hossza a mérhető
sportági jellegnek megfelelően.
 Szabad és kötött technikájú úszások távolságának mérése.
 A bátorság dicsérete.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
Vízbiztos, automatizált cselekvések,
előrelépésben.

használhatóság

az

úszásoktatásban

történő

Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Higiéniai, egészségvédelmi ismeretek, feltárása, növelése.
 Az öltözék, az egyéni felszerelés gondozása; tisztálkodás az óra után;
 balesetvédelmi alapismeretek; edzés a természetben; csoportos kirándulás, hógolyózás, az
időjárásnak megfelelő öltözködés; a közlekedés és a környezetvédelem legalapvetőbb
szabályai szerinti cselekvések begyakorlása.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
Felszerelés ellenőrzése, önellenőrzése.
Közlekedés akadálypályán.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A foglalkoztatás hatására ellenállás a megbetegedésekkel szemben, balesetmentes
mozgáscselekvések; a szabad levegőn végzett testmozgáshoz valós természetes hozzáállás,
alkalmazkodás hideghez, meleghez.
A rendelkezésre álló időkeret elosztása:
alaki képzés
előkészítő gyakorlatok és gimnasztika
járások, futások, ugrások, dobások, versenyek
támasz-, függés- és egyensúly-gyakorlatok
labdás gyakorlatok-játékok, versenyek, mérkőzések
mozgásos kifejező-, speciális- képességfejlesztés
egyéb képesség-, készségfejlesztés
úszás (2. tanévben) az arányok szükséges átalakításával
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Testnevelés és sport 3-4. évfolyam
3. évfolyamon:
4. évfolyamon:

Évi óraszám: 92, heti óraszám: 2,5
Évi óraszám: 111, heti óraszám: 3

A tantárgy korosztályra lebontott céljai és feladatai
Egészségvédelem:
A testkultúra oktatásának folyamata magától érthetően épüljön be az életritmusba. A
gerincoszlop tartó erejének megszilárdítása.
A mozgékonyság fenntartása és az aktív élet rutinja mellett a szükséges testnevelés tantárgy
szempontú szervezeti, higiéniai és formai elvárásoknak megfelelés szokás szintjére emelkedjen.
Kezdődjön el a prevenció fogalmának kiteljesítése, megértése, alkalmazása a mindennapokban a
családdal együtt, a szabad természetben végzett mozgásformák rekreációs előnyeinek
rendszerezése tanári közreműködéssel és a gerinctorna több mozgásformát tartalmazó
gyakorlatainak rendszerbe foglalása, a növekedés során a deformitások, rendellenességek
feltérképezése, a korrekció természetes elfogadása.
Edzettség, teherbírás fejlesztése:
Növekedjen harmonikusan a test és a szellem, az edzettség a testmozgással járó testi és lelki
terhekhez való alkalmazkodási folyamatok során, erőfeszítések által.
Az edzettség követése, a saját fejlődés iránti elkötelezettségre való igény kialakítása a
visszatérő mérésekkel. A lelki és fizikai gyengeségek folyamatos megfogalmazása, felzárkózási
programok aktuális használata ön- és családi kontroll mellett. A fájdalom, a fáradtság, a félelem
személyes korlátainak meghaladása, a saját határok leküzdése, a munkabírás, mint testkultúrális
érték tisztelete. Az edzés hatása a tanulásra és a szellemi teljesítményre, mint pozitív összefüggés
tapasztalatainak rendszerezése személyes példákkal, egyszerű tudományos ismeretterjesztő
magyarázatokkal.
Sport- és mozgáskultúrális tanulás
Fejlődjenek a begyakorolt keretek közt a mindenféle mozgáskoordinációs képességek. A
sportági mozgásrendszerek játékos előkészítése jelentsen örömöt, szórakozást a tanítási-tanulási
folyamatban.
A nemek tekintetében a terhelés adagolása még nem válik külön, de előfordulnak biológiai
érésbeli jelentős különbségek. Továbbra is súlyozottan a mozgáskoordinációs képesség
fejlesztése a cél: a növekvő mozgásfegyelem segítségével az izomérzékelés, a statikus és
dinamikus egyensúlyozás, a jelre való gyors reagálás változó szituációkban, ritmus érzékelés és
visszaadása, a térben a saját és idegen testmozgás viszonyainak érzékelése, ciklikus és aciklikus
mozgások, a labdás ügyesség fejlesztése. A lazaság, tágasság fenntartása, kontrollja mellett igen
óvatosan kezdődjön el a nagy izmok erősítése.
Pozitív személyiségfejlődés
Az egész gyermeki személyiség fejlődjön a szabálykövető tanulási, játék, sport és
versenytapasztalatok által, a sikerélmény motivációjával, a külső és belső értékeléssel
összhangban, a nemi azonosságtudat kezdődő megfogalmazása mellett.
Az egyéni fejlődési és nemi sajátosságokkal való szembenézés, az önértékelési eljárásokban
való jártasság megszerzése. A nyílt és kulturált kommunikáció gyakorlata, viták, összeütközések
kezelésének, konstruktív mintáinak bemutatása. Pozitív hozzáállást felmutatása (főleg a fiúk) a
szabálykövető versenyzésben, a fiú-lány együttműködésben (pl. táncok esetén), és a gyengébb
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képességűek felzárkózásában, segítésében. A testkulturális ideál tulajdonságainak rendszerezése:
Milyen egy olimpiai bajnok?
Képzési tartalom és metodika
A szocializációs folyamatokban, nevelésben a nemek elkülönülése megindul, ezt szem előtt
tartva a tananyag lehet azonos, fizikailag még általában egyforma a terhelhetőség
Módszertanilag javasolt a tanári nyugalom, az erős személyes kapcsolódás. A pozitív
megerősítés, dicséretek mellett az önkontroll, önértékelés, önfegyelem vegye át a gyakori
jutalmazás helyét. A csoportok spontán alakulhatnak, az extrém megnyilvánulásokat kezelni kell
szelíd türelemmel. A szabályok betartásában egyéni elszámoltathatóság legyen, a siker lehet
egyéni és közös is. A többletmunka elvégzése csak a jutalom fogalmához kapcsolódjon.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
Alaki képzés
Az órakezdés megszokott alaki rendjének automatikus gyakorlása (soralakítás, igazodás,
köszönés, jelentésadás, balesetmentesítés –rágógumi, karóra, ékszerek, cipőfűző stb.); alaki
mozgássorok automatizálása; testfordulatok helyben; kétsoros vonal, kettes oszlop; vonalból
oszlopba alakulás; menet megindítása megállítása egyes és kettes oszlopban; járás helyben és
átmenet járásba és vissza; vonalból, oszlopból köralakítás; nyitódás, zárkózás, távköz; játékok a
kialakult készségek alkalmazásával.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
Állandó megerősítést követően a gyorsaság elérése csoportos játékos és versengő
feladatokkal a tiszta formák dicsérete;
önellenőrzési feladatok elvégzésének verbális és non verbális bemutatása (verses forma,
gesztusok felerősítése stb.)
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A tanult tanári terminológiához tartozó motoros válaszcselekvések előhívása az elvárásoknak
megfelelően;
az órakezdés rendjének tudatos, önkontroll szabályozta megfelelés;
a kialakított verbális (a helyes nyelvhasználatot megkövetelve) és non verbális
kommunikációs formák betartása;
balesetmentesen, másokra való tekintettel célszerűen közlekedés a tornatermi (udvar stb.)
térben.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Egyszerű alapformájú 1–8 ütemű gimnasztika, esetleg rövidebb gyakorlatsorrá kapcsolva,
statikus egyensúlyviszonyok gyakoroltatása talajon és szereken is.
 A fogalmak bővítése, a mozgáskép megértése és motoros rögzítése;
 1-8 ütemű egyszerű szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok; helyes, kontrollált
testrész- és testtartással rövid sorokká alakítva, törekedve a folyamatos ütemtartásra;
 egyszerű 1-8 ütemű kéziszer társas-, bordásfal-, padgyakorlatok; utánzó gyakorlatok,
játékok helyes tartással; ritmikai és dinamikai variációkkal a 8 ütemben;
 1-4 ütemű tartásjavító, gerinc deformitást megelőző, korrigáló gyakorlatok; a helyes
testrész-, testtartás alkalmazása a gyakorlatokban, esetenként tükörnél (kép és önkontroll)
tükrözések bonyolultabb térirányokkal;
 a verbális formák gyakorlása páros gyakorlatoknál, egymás tanítása egy-két elemi
helyzetet, mozgást megfogalmazva.
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 Játékos testtartást javító feladatok és játékok, talpboltozatot erősítő testgyakorlatok
 A még erős utánzási motiváltság segítségével pozitív hangulatú, játékos izolált izomzati
erősítés a célnak megfelelően.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 A verbális formák számonkérése a mozgással párhuzamosan.
 A helyes testtartással végzett mozgássor bemutattatása egyénenként, lehetőleg tükörnél
(kép és önkontroll).
 „Kis gerinctorna” 3-4 gyakorlat összeállításával, szülőkkel együtt is gyakorolva (cicahát,
gyíkhelyzet, macskatalp stb.)
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A diák által értelmezett és használt terminológia jelentős bővülése, mozgásos cselekvések
végzése, szervezése esetén önálló használ.
A tanári, önálló és társ által közvetített hibajavítás irányításának követése.
A változatos térirányokban való tükrözés képessége.
A tartási rendellenességek prevenciós megközelítése otthoni gyakorlatokkal, saját (családi)
felelősséggel is
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Rövid távú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással.
 Járások változó ritmusban és ritmustartással, változó távokon és irányokkal; hátrafelé,
ütem- és lépéshossz-szabályozással, oldalirányban keresztlépéssel, magas térdemeléssel;
 szituációs formában („mintha” mozgások); rövid távú gyors futások (1o-4o m), saját
tempóban 6o m-en; gyors futások irányváltoztatással-, térformák alakításával,
követésével 1o-8o m-en;
 vezényszóra, követéssel, bekötött szemmel verbális és érintéses társvezetéssel; futás
térformákban;
 egyszerű futóiskolai gyakorlatok;
Hosszú távú futások saját tempóban
 Futás saját tempóban (2-3ooo m lányok, 4-5ooom fiúk);
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 A versengés élményének értékelése;
 egyéni különbözőségek megállapítása; ismerkedés a mérhetőséggel, objektív eredmény
rögzítése 1o-3o m-en.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
 A megfelelő mozgástechnika alkalmazása a különféle futásoknál; a tanult tananyaggal
való elszámoltatásnál n egyéni, számszerűsített fejlődés.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Fogó játékok, különböző sor- és váltóversenyek, fokozatosan nehezedő szabályokkal
 A szabályok megértése, a kérdezés kultúrájának kialakítása, a szabályok etikai
vonatkozásai (előnyszerzés, becsületesség, a kudarc elviselése stb.), önkontrollra
kondicionálás.
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Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 Szabályok verbális elszámoltatása;
 önértékelés a mások értékelésének túlsúlya helyett a játékban alkalmazott motoros,
emocionális teljesítmény mentén.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
 Erősödő önfegyelem a saját gyengeségek legyőzésében, a versengésben a játékszerep
feltétel nélküli szerep elfogadása, szabály betartása, kudarc elviselése, együttműködés a
társakkal és a tanár és esetenként a társak irányító, bírói szerepének elfogadása.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Rövid idejű, fokozatosan növekvő erőszükséglet jellegű szökdelések, ugrások saját
erőbeosztással.
 Ugrások egy-, váltott-, páros lábon 5-3o mp-ig saját beosztással;; fel-, le-, átugrások
változatos terepen; távolba és felfelé ugrások megkülönböztetése az erőközlés irányát
tudatosan irányítva; mindkét a két láb váltott használata az elrugaszkodáskor; áthajtási
technikák különféle módokon ugrókötéllel (előre, hátra, keresztezve, hosszú kötél alatt
szövegmondással csoportosan, párban, egyénileg); szökdelő és ugró játékok filcen,
szivacsba.
 Egy- és kétkezes dobások, hajítások, vetések kis súllyal (gyorserő fejlesztése).
 Gyorserejű célbadobások kis súlyú szerrel távolságba függőlegesen és vízszintesen,
dobások két kézzel kis súlyú szerrel, vetések, hajítások helyből, kilépésből, 2-3 lépéses
koordinált lendületszerzéssel; dobásformák mozdulatai különböző testhelyzetekből,
bekötött szemmel.
 Célzás, álló és mozgó tárgy(ak)ra, vízszintes és függőleges célirányokat képezve, a
céltárgy mozgásának bonyolítása, a mozgás sebességviszonyainak variálása, a
kiszámíthatatlansági tényezők növelése.
 A futások, ugrások, szökdelések, dobások alkalmazása egyéni, sor és váltóversenyekben,
testnevelési játékokban.
 Kidobó-, fogyasztó-, döngető-, bombázó-, halászó-, fogó-, szituációs játékok
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 Áthajtások időre; önálló kombináció bemutatása, otthoni gyakorlási lehetőség (házi
feladat) után;
 koordinált szökdelési feladatsor egyéni variációkkal diagnosztikus mérése.
 A dobásformák fogalmi és mozgásos azonosságának ellenőrzése.
 Célbadobó versenyek.
 Versenyek, az eredményhirdetés szokásainak, formáinak megkövetelése.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A természetes mozgások területén elfogadhatóan jó végrehajtási technika, harmonikus,
gazdaságos izommunka, más-más gyakorlati variációban alkalmazhatóság, siker az egyéni
variálás során.
Az alaptechnikák, mozgásstílus pontos rögzítése.
A dobásformák megkülönböztetése, képi megjelenése.
A pillanatnyi koncentráció alkalmazása.
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Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Támasz-, függés és dinamikus egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes gyakorlatok.

 Kúszások, mászások, egyéb természetes mozgások;
 helyváltoztatás utánozó gyakorlatokkal (kutyafutás, pókjárás,
sánta róka, fókajárás, nyuszi ugrás stb.);
helyváltoztatás vízszintes és rézsútos, különböző keménységű felületeken, labdakezelés
közben is változatos téri tájékozódással;
statikus gimnasztikai gyakorlatok helyzetmegtartó gyakorlása talajon és nehezített
körülmények között (padon, zsámolyon, szekrénytetőn, vonalon, keskeny felületen,
padlón, filcen, szivacsban, bekötött szemmel stb.) tornászos tartással;
 járások, helyváltoztatások, előre-hátra, fel-le, nehezített körülmények között; hely és
helyzetváltoztatások bizonytalan egyensúlyi helyzetben; a tornászos tartás mellett
(lányoknál a legelőnyösebb életkor);
 gurulások, fordulatok fekvésben és állásban a test hossztengelye körül; felugrások
kéztámasszal szerekre;
 gurulóátfordulás előre-hátra különböző testhelyzetekből indulva és érkezve;
gurulóátfordulás előre-hátra-oldalra lejtős felületen.

 Torna sportági alaptechnikák
 Az 1–2. évfolyamon felsoroltak; bakugrás társon át; tarkóállás és zsugor fejállás 2 mp-ig
és lábmozgásokkal;
kézállási és kézenátfordulás oldalt kísérletek; előbbi bordásfalnál önállóan és társ
segítségével; az előre és hátra bukfenceknél a kéz- és lábtámasz közötti távolság
növelése; mellső mérlegállás;
bátorugrás; függőleges repülés zsámolyról és 2-3 részes szekrényről; fordulatok; 2-3
részes szekrényre felugrás kéztámaszon át.
 Akadálypályák leküzdése a változatos térirányok, magasságokhoz, mélységekhez,
felületekhez stb. alkalmazkodó mozgáscselekvésekkel.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 Versengések utánzó gyakorlatokkal.
 A gyorsaság, fürgeség dicsérete.
 A pontos, fegyelmezett megoldások, a „tornászosság” jutalmazása.
 Visszatérő, egyszerű, lazaságot kontrolláló önellenőrzési feladatok.
 Bemutatások társak előtt,
 alaptechnikák értékelése differenciált ütemben.
 Akadálypályán időre, helyezésre, pontos kivitelre kiterjedő ellenőrzés.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A mozdulatok tiszta formáinak alkalmazása a játékokban, versengésekben.
A körülményeknek, szituációnak legjobban megfelelő mozgásos cselekvéstípus alkalmazása.
Helyes téri tájékozódás a hosszanti és a kereszttengely körüli forgásokban és a térirányokban
A tanult tananyag elsajátításában fejlődés felmutatása, a gyakorlás és siker összefüggései
tapasztalásán át.
Erősödő önfegyelem a saját gyengeségek legyőzésében, a gyakorlásban.
Célszerűen összerendezett mozgások az akadályversenyeken való alkalmazás során.
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Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Rúd-, kötélmászás fokozódó gyorsasággal; mászóversenyek.
 2-5 fogással fokozódó gyorsasággal, mászások; versenyek, függőgyakorlatok
tornaszereken, természetes akadályokon; függőállásba, függésben tovahaladás;
vándormászás bordásfalon növekvő távolsággal.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 A mérhető, megtett út, önmagához mért fejlődés; esetenként már versengő helyzetben.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A technikákban, a gyorsaságban és a függesztő öv funkcionális fejlődésében felmutatható
előrelépés.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Nehezedő labdakezelési gyakorlatok kézzel és lábbal, sor-, váltóversenyek részeként is
gyakoroltatva; labdakezelés elmélyítése. A cselezés, a másik társ mozgással való
becsapásának tanítása.
 Nehezített labdakezelési gyakorlatok (egy-két) kézzel, labdakezelés nehezített
körülmények között, különböző távolságokba és magasságokba, egyénileg és társsal,
váltakozó tempóban; guruló, mozgó labda elfogása; a mozgás sebességviszonyainak
variálása; a kiszámíthatatlanság, állandóan változó helyzet megteremtése által a
helyzetfelismerés alkalmainak növelése; labdakezelés osztott figyelemmel pl.
szövegmondás, számsor stb. közben sorban, körben, párban, a látás korlátozásával;
különböző sebességgel repülő, guruló, pattogó különböző fajtájú labdák elfogása,
kezelése.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 Önellenőrzésre is alkalmas labdatechnikai gyakorlatok időszakos bemutatása.
 A rontások okainak önértékelésre alapuló megfogalmazása.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
Biztonságos, automatizált labdakezelés.
A bővülő labdatechnikai készlet célszerű alkalmazása egyszerűsített sportjátékokban.
a játékok szabályainak automatikus alkalmazása.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Tanulási, testgyakorlási-edzési anyag ágyazása játékokba, testnevelési játékokba,
sportágakat előkészítő, egyszerűsített szabályú játékokba.
 Bonyolultabb testnevelési játékokba, sor- és váltóversenyekbe szerek nélkül és szerekkel
(labdával);
 küzdő feladatok párokban; a küzdősportágak elemi sportági alaptechnikái, (természetes
mozgások); versengések a gyors reagálás, helyzetfelismerés, a helyzetnek megfelelő
cselekvésbiztonság fejlesztésére;
 Eszközhasználatú sportági technikák tanulása (labda, karika, szalag, kislabda stb.) a
gyermek méreteihez és erejéhez igazodó szersúly kiválasztásával; sportágat előkészítő
játékok tanulása
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Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 Versenyek; a csoporttal, csapattal
 való együttműködés megerősítése, önértékelési eljárásokkal is
 a versenyben elért eredmények jutalmazása;
 egyszerűsített labdás játékok csapatokban.
 Megerősítés.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A testkulturális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzást követő visszaadása
versenyhelyzetben.
A bővülő technikai és labdatechnikai készlet célszerű, gyors alkalmazása a sportági jellegű
feladatokban, labdajátékokban.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Tanulási, testgyakorlási-edzési anyag kreatív játékokba, gyermektáncokba.
 Mozgás és zenei ritmus összehangolása, négynegyedes és háromnegyedes
ritmusgyakorlatok tapssal, topogással, dobogással, járással, futással, ugrással.
 Rövidebb, egyszerű mozgásrendszerű koreográfiák betanulása
 Gyermek-, népi játékok, táncok, gyermekmondókákra, gyermekversekre, mesés
gyermekdalokra épülő táncmotívumok, etűdök és koreografált mozgássorok,
gyermektánc koreográfiák; egyszerű történetek, mesék állóképek (rögzített mozdulat) ,
képsorok (mozdulat és mozgássor) előadásával csoportban és egyénileg; a táncstílus
követése.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 Négynegyedes, háromnegyedes ritmusban bonyolultabb motívumok kitáncolása tapsra,
zenére.
 Koreográfia bemutatása iskolai programon, szülők előtt.
 Táncházszerű utánzással történő folyamatos táncolás.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A motorikus emlékezet működése a koreografált mozgássorok bemutatásakor.
A kreatív produktum létrehozása a mozgáskészlet kifejező alkalmazásával.
Az esztétikus stílusos előadás képi megjelenése, „nézhetőség”.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Egyszerűbb sportági technikai elemek tanítása (szertorna, RG, atlétikai jellegű technikai
elemek).
 A tanár képzettsége és a helyi adottságok függvényében az életkori adottságok,
lehetőségek szigorú szem előtt tartásával a helyi tantervben megjelenítve (kerülve a túl
korai specializációt, lelki és testi deformitásokat).
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 Kisebb versenyek formájában a sportági jellegnek megfelelően.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A tehetséggondozás elvárásainak megfelelés;
az élsport iránti affinitás megerősödése, támogatása;
a saját tehetség iránti felelősség tisztázása.
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Fejlesztési témakörök, tartalmak, kulcsfogalmak
 Higiéniai ismeretek növelése, szoktatás az alkalmazásukra.
 1-2. évben tanultak további következetes gyakorlása;
 balesetvédelmi alapismeretek; felelősség a társnak nyújtott segítségadásban;
 a helyi adottságok függvényében edzés a természetben; csoportos kirándulás, hógolyózás,
szánkózás, korcsolyázás, síelés, evezés, falmászás stb.; az időjárásnak megfelelő
öltözködés; a közlekedés és a környezetvédelem legalapvetőbb szabályai szerinti
cselekvések begyakorlása.
Ellenőrzési, értékelési lehetőségek
 Felszerelés ellenőrzése, önellenőrzése.
 Közlekedés akadálypályán.
A következő tanévi fejlesztés feltételei
A tisztaság, a fittség külső és fizikai megjelenése elfogadása értékeiként.
A gyengébbek felkarolása, segítségadás feltétel nélkül A foglalkoztatás hatására ellenállás a
megbetegedésekkel szemben, balesetmentes mozgáscselekvések; a szabad levegőn végzett
testmozgáshoz valós természetes hozzáállás, alkalmazkodás hideghez, meleghez.
A rendelkezésre álló időkeret elosztása:
alaki képzés
előkészítő gyakorlatok és gimnasztika
járások, futások, ugrások, dobások
támasz-, függés- és egyensúly-gyakorlatok
mozgásos kifejező-, speciális- képességfejlesztés
sportági technikák és taktikák
egyéb képesség-készségfejlesztés, tn. játékok

3
15
15
12
10
2o
25

Értékelés
A követelményrendszer akkor adhat reális visszajelzést a tantervi cél teljesítéséről, ha
értékelési szempontjai a nevelésben, az oktatásban és a képzésben felmutatott értékek.
A nevelést a tanulók aktivitásának, és a szabály, valamint morális rendszerhez való
viszonyulásuk felbecsülésén, az oktatást a sportágban mutatott teljesítmények, a képzést a
tanulók teljesítményeinek önmagukhoz viszonyított fejlődése alapján értékeljük.
A tanulók adottságai erősebben befolyásolják teljesítőképességüket a testnevelésben, mint az
elméleti tantárgyakban. Ahhoz tehát, hogy a teljesítmények is értékelési szempontként
szerepelhessenek: esélyt kell adni arra, hogy a hátrányos fizikai adottságokkal rendelkezők is jó
értékelést szerezhessenek.
Az esélyjavítás egyik lehetősége a differenciált tananyag kijelöléshez adott módszertani
alternatívák alkalmazásával valósítható meg. Az értékelés differenciálásának másik lehetőségét
az alkati és az alapvető fizikai adottságok felmérésére készített táblázatok értékelésmódosító
szempontkénti felhasználása biztosítja.
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A tanulók neveltsége lényeges tényező egy reális értékelési rendszerben. A tanulók
neveltségét (funkcionálisan) tanórai és tanórán kívüli testedzésben felmutatott aktivitásuk és a
testedzések szabály, valamint erkölcsi rendjéhez (fair play) viszonyított cselekedeteik alapján
lehet jellemezni.
A követelmény és értékelés összefüggése:
A követelmény megfogalmazás funkcionális alapon közelít a célhoz. A célra vonatkozó
közvetlen követelmény megfogalmazást az értékelés motiváló hatásaival segíti.
Az értékelés:
A neveltség szintjét becsléssel mérjük a munka aktivitásán, a szabályos egészségőrző és
erkölcsös cselekvés értékelésén alapul.
Az oktatás szintjét a sportteljesítményekhez, az országos standardokhoz vagy az elsajátításra
előírt tananyagmennyiséghez és minőséghez viszonyítjuk.
A képzés szintjének alapját a tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődése adja.
A tantervi követelmények működése: A tanuló iskolai munkáját végzi, a tanterv és az iskola,
testnevelő tanár által meghatározott és előírt követelmények és értékelés ismeretében. A tanár
tehát a három szint alapján minősíti a tanuló munkáját.
Az integráltan oktatott tanulók értékelése során különös figyelmet kell fordítani az egyéni
különbségekre, valamint az egyéni érési ütemre.
Az első évfolyamon a tanulók fejlődését, neveltségét folyamatosan szóban értékeljük.
Félévkor és év végén egyénre szabott szöveges értékelést kapnak.
A második évfolyam első félévétől a tanulók munkáit érdemjeggyel, félévkor és év végén
osztályzattal zárjuk.
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1.7. Délutáni foglalkozások keretén belül, irányított szabadidőben
választható tevékenységek
A tanulók részére - a kultúra teljes rendszerére építve - számos olyan szükségletkielégítő
tevékenységet szervezünk, amely:
 leköti őket,
 komfortélményt biztosít számukra,
 fokozza teljesítményüket,
 kitágítja érdeklődésüket.
Motiválttá tesszük az irányban a gyerekeket, hogy minél többféle tevékenységbe
kapcsolódjanak be, próbálják ki önmagukat, találják meg azt a tevékenységi formát, amiben jól
érzik magukat.
Reményeink szerint képesek leszünk ezáltal családi eredetű szociális hátrányok részbeni
enyhítésére éppúgy , mint a tehetségek felismerésére és fejlesztésére .
A kerettantervben nem szereplő, az iskola helyi tantervében meghatározott szabadidős
tevékenységek tananyaga, és az egymásra épülésükből adódó tanítási feladatok.
Délutáni tevékenységek:
 Bábozás
 Színjátszás
 Furulya
 Néptánc
 Kézműves
 Rejtvénykészítés-rejtvényfejtés
 Szorobán

1-2. osztály
3-4. osztály
1-4. osztály
1-4. osztály
1-4. osztály
1-4. osztály
1-4. osztály

447

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

1.7.1. Bábozás I. korcsoport
1-2. évfolyam
Általános fejlesztési követelmények
A bábozásban a kisgyermek nem művészi ösztönét vezeti le a megmozgatott játékszerek
segítségével, hanem magához hasonló, de még nála is kisebb lényt akar teremteni, amely úgy
mozog és viselkedik, ahogy ő akarja, amely felett ő az úr, ő kényszeríti mozgásra és ő is beszél
helyette.
Vágyteljesítő játékról van tehát szó, amely a kisgyermeknek teljes elégtételt ad. A kisiskolás
mindennapi életében jelentős szerepet tölt be. Képességfejlesztő hatása igen nagy.
Hozzájárulhat:
 a groteszk világlátáshoz
 a kreatív szövegalkotáshoz
 a beszédtechnika fejlődéséhez
 a mozgáskoordináció finomodásához
 a bábbal történő karakterábrázoláshoz
 díszlettervezés és –készítés megalapozásához
 valamint a bábkészítés képességének fejlesztéséhez.
Nagyfokú játéklehetősége miatt közkedvelt a gyerekek
eredményességét.

körében.

Ez

biztosítja

A tananyag tartalma:
I.

Bábkészítés tanítása
1. Síkbábok készíttetése papírból, textilből, különféle technikával, elől-hátul díszítve
(kétoldalas ábrázolás).
2. Fakanálbábok készíttetése különféle öltöztetéssel, karakterábrázolással, városi vagy
falusi jelleggel, népviseletben.
3. Rögtönzött bábok készíttetése terményekből, tárgyakból.
4. Zacskóbábok készíttetése.
5. Az ujjrahúzható minibábkészlet darabjainak átöltöztetése.
6. A kesztyűbábkészlet darabjainak applikálása, átöltöztetésének gyakoroltatása.

II.

A bábmozgatás gyakoroltatása
1. A helyes bábtartás tanítása; a magasságtartás gyakorlása, a közönség felé fordulás
gyakorlása.
2. A minden bábtípussal tanulható mozgatások gyakoroltatása: lazító kar-, kéz-, és
ujjgyakorlatok, a ritmikus járás, futás, táncolás, dőlés, ugrás, szökellés gyakorlása
bábbal; a bábmozgatás és a beszéd összehangolása.

III.

A színpadi beszéd tanulásának előkészítése
1. Artikulációs gyakorlatok végeztetése a beszéd jól érthetőségének érdekében
szósorokon, nyelvtörőkkel, mondókákkal.
2. A helyesejtési normáknak megfelelő versmondás, mondókamondás gyakoroltatása
együttesen és egyénileg emelt hangerővel.
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3. Az improvizációs gyakorlatok irányítása: írásban adott, helyzetekhez kötött szöveg
választása és a helyzetnek megfelelő előadása; írásban adott helyzethez párbeszédek
rögtönzése egy vagy több társsal.
IV.

Színpadtechnika tanítása
1. A paravánhasználat tanítása és a bábtartás gyakoroltatása színpadi térben.
2. Díszlethasználat tanítása alapelemek (ház, fa, folyó, hegy) alkalmazásával.
3. Bábu és díszlet viszonyának érzékeltetése, a térkitöltés gyakoroltatása.
4. A kellékhasználat tanítása, azok átadása bábbal.

V.

A bábelőadások befogadásának tanítása
1. Bábszínház-látogatás előkészítése: a viselkedési normák felidézése, szempontok
adása az előadás megfigyeléséhez.
2. Bábfilm és bábszínházi előadás elemeztetése: a kedvenc szereplő lerajzoltatása, a
legérdekesebb jelenet elmesélése.

Előadható
Versek:

Csoóri Sándor: Esti beszéd
Szilágyi Domokos: Kot-kot-kot
Tamkó Sirató Károly: Csillagjáró Fehér Ráró
Weöres Sándor: Paripám csodaszép pejkó
Zelk Zoltán: Tavaszi dal

Mesék:

Móra Ferenc: A csókai csóka
Alekszej Tolsztoj: A kakaska meg a tyúkocska
Mészöly Miklós: A kiskutya meg a szamár
La Fontaine: A róka és a gólya
La Fontaine: A tücsök és a hangya
Lev Tolsztoj: Az oroszlán és az egér
A három kívánság (magyar népmese)
A sajtot osztó róka (magyar népköltés)

Dalok:

Iglice, szívem
Hová mégy te, kis nyulacska
Még azt mondják
Brumbrum Brúnó
Csizmám kopogó
Hol jártál, báránykám?
A part alatt

Az I. korcsoport végén képesek legyenek:
A tanulók a bábtevékenység révén ismerjék fel a műfaji sajátosságokat, tudatosítsák azokat,
képesek legyenek életkoruknak megfelelő produkciók bemutatására, melyeknek előfeltétele az
önkifejezés nagyfokú fejlesztése.
Valamennyi bábfajtát tudja elkészíteni, azok szépek, eredetiek legyenek. Önállóan,
kifejezően, sokféleképpen tudjon azokkal játszani. Tudjon társaival együtt szerepelni a
színpadon. A közönség felé hangosan beszéljen, látványosan mozgassa bábjait, szerepjátszása
kifejező legyen.
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1.7.2. Színjátszás II. korcsoport
3-4. évfolyam
Általános fejlesztési követelmények
A drámajáték olyan játékos emberi megnyilvánulás, amelyben a dramatikus folyamat
jellegzetes elemei lelhetők fel.
Eszközei: az emberi és zenei hang, az adott nyelv, a test, a tér és az idő.
Célja: az egész személyiség, az értelem, az érzelem, a fizikum, a jellem harmonikus és
differenciált fejlesztése.
Feladata: a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés
megkönnyítése. Gyakorlásuk szocializáló tevékenység kreativitást és empátiát igényel, aktív
részvételt követel minden szereplőtől.

A tananyag tartalma:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

Általános készségfejlesztés: az általános készségfejlesztő gyakorlatok során alapozó
jelleggel kerülnek sorra az érzékelő-, ritmus- és fantázia-gyakorlatok.
Mozgásgyakorlatok: népi játékokból és egyszeri gimnasztikai gyakorlatokból állnak.
Egyszerű, lazító gyakorlatokkal pihentetünk.
Beszédgyakorlatok: a helyes légzés, hangképzés alapjait játékos beszédgyakorlatok
formájában sajátítják el a gyerekek. A beszédgyakorlatok mindig
mozgásgyakorlatokkal együtt jelentkeznek.
Kifejezőkészség: a színművészet kifejezőeszközeit alapszinten használják a gyerekek.
Célunk a jól érthető, tagolt, helyes magyar beszéd elsajátítása.
Társművészetek: a társművészetek közül elsősorban a bábjátékok és a néptáncot
alkalmazzuk.
Improvizáció: az adott életkor dramatikus megnyilvánulásait különös figyelemmel
kell gondoznunk. Igyekezzünk megőrizni a kisgyermekhez közeli természetes
rögtönző technikát. Később ezt követheti a rögtönzés szabályainak megtanítása.
Nyilvánosság előtti megmutatkozás: nyílt napok, fellépések rövid jelenetekkel,
szerkesztett játékokkal, felelősökkel (ügyelők, kellékesek, reklámszakemberek,
zenészek, stb.).
Fogalmak: ebben az életkorban is felfogható dramaturgiai fogalmak közül érteniük
kell a szereplő, a helyszín fogalmát. Érezniük kell a cselekmény elejét és végét,
érteniük kell a szándék a konfliktus, a feszültség, a fordulópont fogalmát is.
Közös dramatizálással való feldolgozásra magyar népmeséket, klasszikus műmeséket,
történelmi eseményeket javaslunk.
Színházlátogatás: élő színházi előadás megtekintése és feldolgozása.
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A II. korcsoport végén képesek legyenek:
Ismerjék meg magukat, társaikat, környező világukat, egy-egy gesztus, hanglejtés, az
arckifejezés, a viselkedés tükrében. Testi adottságaiknak és személyiségüknek megfelelően a
legkülönbözőbb élethelyzetekben pontosan és tisztán fejezzék ki magukat. Törekedjenek arra,
hogy a játékbeli társak, vagy épp a széles nyilvánosság ne gátolja őket az előadásban. A
rögtönzött játékok során gyakorolják a tanulók a különböző élethelyzeteket. Erősödjék empátiás
készségük, legyenek képesek szerepcserékre. Váljon értékké a könnyed és kifejező mozgás, s a
tiszta beszéd.
A magyar nyelv és irodalom, valamint a báb-színjátszás-integrációja
A báb-színjátszás foglalkozás:
 Elmélyíti a helyesejtési normákhoz igazodó szövegreprodukálást.
 Hozzájárul a gazdag és árnyalt szókincs kialakításához.
 Erősítik a gyermek fogékonyságát az irodalmi művek érzelmi, erkölcsi, esztétikai értékei
iránt.
 Fejleszti az intellektuális értékeket, szélesíti a tanulók látókörét.
 A szerepek (szereplők) cselekedeteinek megítéléseiben fogékonyságra, együttérzésre
tehetnek szert.
 Támogatja az egyéni képességek kibontakozását.
 Hozzájárul az önismeret és a reális önértékelés fejlesztéséhez.
 Elősegíti a kapcsolatteremtő képességet.
 Fejleszti mozgáskultúrájukat, - a beszéd és a testbeszéd összehangolását.
 Utat nyit a kreatív alkotáshoz, a képzelet és az érzelmek önálló kifejezéséhez.
 Hozzájárul a szövegértés megalapozásához, amely a tanulás egész későbbi folyamatát
meghatározza.
Ajánlott irodalom:
Gabnai Katalin: Drámajátékok-gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek (Tankönyvkiadó)
Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete (Múzsák 1989.)
Papp Ágnes: Mit, kinek, hogyan? Kommunikációs gyakorlatok. (Polifon Kiadó 1992)
Trenycsényi László – Váradi István: Gyerekek, évszázadok, kalandok. Történelmi játékok
módszertani gyűjteménye (Ifjúsági Lapkiadó 1986)
Padisák Mihály: Mindenki játékoskönyve (Múzsák 1990)
Gabnai Katalin: Drámajátéktár
Dramaturgiai olvasókönyv – színházi i füzetek, sorozat (Marczibányi Téri Műv. Kp.)
Bolondos királyság – Királyi bolondság, színpadi játékok (Marczibányi Téri Műv- Kp.)
ÉKP füzetek – Színjátszás – tantárgyi útmutató

451

TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

1.7.3. Furulya
Az 1-4. osztályos tanulóink a délutáni foglalkozás keretében megismerkednek a furulyával,
és megtanulnak rajta játszani. A furulya foglalkozás anyaga szervesen ráépül az ének-zene tanóra
anyagára, hiszen az ott elsajátított dalokat, ritmikai és dallami ismereteket tanulják meg furulyán
játszani.

A furulya tanulás célja:
A hangszeres muzsikálás megszerettetése.
A gyerekek hangszínhallásának fejlesztése.
Az együttes muzsikálás öröme.
A furulyázás erősen motiváló tevékenység minden kisgyermek számára. A gyengébb hallású,
énekelni kevésbé tudó gyermekek számára is biztosítja a „zenélésben” való aktív részvételt, s
egyben a zenéhez való pozitív attitűd kialakulását.
A tananyag évfolyamaként
1. évfolyam
Tartalom:
1. A furulyázáshoz megfelelő légzéstechnika gyakoroltatása.
2. A furulyázáshoz megfelelő helyes ülő és álló testhelyzet gyakoroltatása.
3. A kéz- és ujjtartás, valamint a megfúvás gyakoroltatása.
4. A „tü” szótag belefújása a furulyába.
A ritmuselemek tanítása
1. A rövid és hosszú ritmusértékek (ti-ti, tá) egymáshoz viszonyított időtartamának
hangoztatása.
2. Negyed értékű szünet
3. Mondókák, gyermekdalok ritmusának azonos hangon való hangoztatása.
4. A tanító által hangoztatott ritmusmotívum furulyán való hangoztatása.
5. Ritmus- és dallam-improvizáció.
A szolmizációs hangközrelációk
1. Először a szó-mi hangok megfújását tanítjuk. A furulyán a C”- A’ hangok fogását
egyidejűleg tanítjuk. A szó hangot azonosítjuk a C”-hang fogásával, a mi hangot
pedig az A’ hang fogásával. Szó-mi-s gyermekdalok megszólaltatása.
2. A lá, azaz H’-hang fogása. Szó-lá-szó dallamfordulatot tartalmazó dallammotívumok
játszása.
3. Lá-szó-mi-s hangkészletű dalok furulyázása.
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2. évfolyam
Tartalom:
Ritmuselemek tanítása
1. A titi, tá mellett bevezetésre kerül a táá ritmusérték.
2. félértékű szünet.
3. Ritmuskánonok, ritmusosztinátók játszása
Szolmizációs hangközrelációk
Bővítjük a hangkészletet:
1. mi-ré-dó hangkészletű dalok lejátszása (F’, G’, A’) hangokon.
2. Szó-mi-ré-dó hangkészletű dalok lejátszása (C”, A’, G’, F’) hangokon.
3. Lá-szó-mi-ré-dó hangkészletű dalok furulyázása (D”, C”, A’, G’, F’) hangokon.
4. Lá- és dó-pentaton átmenő fá és ti hangkészletű dallamok.
3. évfolyam
Tartalom:
Ritmuselemek tanítása
1. Egész értékű hang és szünet játszása
2. Átkötött hang
3. Önálló nyolcad hang, és szünet.
4. Szinkópa tanulása.
5. Kétszólamú ritmusgyakorlatok játszása.
Szolmizációs hangközrelációk
1. Felső dó és alsó szó hang.
2. Újabb hangok lefogása: C’, D’, É’. Ezeken a hangokon mi-ré-dó hangkészletű dalok
lejátszása.
3. A furulya alaphangsorán (C’-C”) a megismert dalok lejátszása tisztán, pontos
ritmusban és tempóban.
4. Pentaton dallamok játszása C’ és F’- dóval.
5. Kánonok és egyszerű kétszólamú dalok furulyázása.
Előadásmód
1. Alkalmazkodó ritmus
2. Tempo guisto, parlando, legato, staccato
4. évfolyam
Tartalom:
Ritmuselemek tanítása
1. Pontozott fél kotta és szünetjele
2. Nagy éles-nyújtott ritmus
3. 3-as ütem, váltakozó ütem fogalma
Szolmizációs hangközrelációk
1. Fá- és ti hang
2. Módosított hangok (bé’ hang és fisz’ hang fogása)
Előadásmód
1. Crescendo- decrescendo
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1.7.4. Néptánc
Délutáni foglalkozások keretében oktatjuk a néptáncot heti 1 alkalommal 45 percben, vagy
két alkalommal 20 –20 percben.

Általános fejlesztési követelmények 1 – 4. évfolyamon:
 Kifejezőképesség:
o Hang- és beszédkészség fejlesztése: nyelvtörők, mondókák, népdalok.
o Játékos gyakorlatok során sajátítsák el az alapvető táncos kifejezési formákat:
szép járás, tartás, pontos ritmus, folyamatos tánc, párválasztó-, ügyességi
játékok.
o Alakuljon ki bennük játékbátorság, szokjanak hozzá a csoporton belüli
szerepléshez.
 Improvizáció:
o -Őrizzék meg a kezdő évek játékainak természetes rögtönző technikáját
o némajátékban és szöveges játékokban.
o A táncelemek játékos rögtönző összekapcsolása.
 Elemzés:
o Tudják a mindennapi
kiértékelni, elemezni.

élet és különböző történetek szituációit közösen

 Hagyományőrzés:
o Tanuljanak meg népi mondókákat, gyermekjátékokat, népszokásokat, jeles
napokhoz tartózó dramatikus népi játékokat, tájegységekhez kötődő táncokat
gyakorlatban, illetve tudjanak beszélgetni néprajzi kérdésekről.
Az SNI-s gyerekeknél a Dráma és a tánc sokoldalú személyiségfejlesztő lehetőségeinek
kiaknázása a rehabilitációs célok megvalósításához is hozzájárul.
A tananyag tartalma az I. korcsoportban (1. és 2. osztály)
 Énekes-mozgásos gyermekjátékok: ezek tanulásában az ének, a mozgás és a szerepjátszás
egységben jelentkezik. Nagy szerepük van a mozgáskoordináció és ritmustartás
fejlesztésében.
o E gyermekjátékok típusai: hívogatók, kiszámolók – kiolvasók, páros játékok, kiés befordulók, vonulások, fogyó-gyarapodó játékok, szerepjátszó, szerepváltó
játékok, hidas játékok.
 Ritmusgyakorlatok: nagy szerepük van a ritmushallás, ritmusemlékezet,
ritmusvisszaadás, ritmus- és tempótartás, valamint a mozgáskoordináció és a
figyelemmegosztás fejlesztésében.
o Formái a tanítási gyakorlatban: gyermekjátékokban, hívogatókban, vonulókban
járás 2/4-es ütemre. Társérintés vagy mutatás, negyedes taps kiszámolókban.
Motívumok ritmusképletének tapsolása, dobogása. A táncok ritmuskíséretében a
csoport egyik fele a másik fele által előállított ( tapsolt, dobogott, kopogott vagy
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dobolt ) ritmusra táncol. Dallamok és motívumok ritmuskísérete tapssal, azonos és
eltérő ritmussal.
 Motívumok: a tánc „szókészletének” megtanulását jelentik. Az első osztályban a déldunántúli ugrós motívumokat tanítjuk. Elsősorban a mozgáskoordinációt, a térérzékelést
és a társakkal való kooperációt fejlesztjük.
 Improvizáció: önálló „építkezés” a tanult motívumokból. Ezek a feladatok az előzőekben
felsoroltakon kívül fejlesztik a mozgásemlékezetet és a mozgás- képzeletet is.
Javasolt népdalok és játékok:
Népdalok:
Nincsen semmi hó…,
Mikor viszi a kislány a vizet…,
Öreganyám péntöle…,
Kőfazékban az író …,
Leesett a makk a fáról… ,
Két tíkom tavali… ,
Loptam lovat, lopok is
,
A bátai bíró lánya…,
Kicsi vagyok én…
Gyüdi korsó, radványi… ,
Haragusznak a batai gazdák… ,
Hej Dunáról fúj a szél… ,

Játékok:
Ki játszik körbe ?
Mit játsszunk lányok?
Egy, kettő, három …
Egyedem, begyedem…
Kert alatt...
Kocsis, kocsis …
Kecske ment a kiskertbe…
Szőjetek lányok…
Mit visztek…
Gyertek haza lúdaim…
Tüzet viszek…
Házasodik a tücsök…
Hogy a csibe…
Én elmentem a vásárba…
Itthon vagy-e hidas mester…

Az I. korcsoport végén képesek legyenek:










A tanult gyermekdalokat és népdalokat játék közben is tudja indítani.
Az énekelt gyermekdalokat és népdalokat ritmustapssal dobogással kísérni tudja.
Hallás után pontosan vissza tud tapsolni 4 vagy több ütemnyi 2/4-es egyszerű ritmust.
Az egyszerű ugrós motívumokat eltérő ritmusú tapssal is kísérni tudja.
A tanult játékokat pontos ritmusú mozgással és énekléssel játszani tudja, szükség esetén a
játékot irányítani is képes.
Társát párosforgóban elől keresztezett kézfogású játékokban irányítani tudja.
A tanult ugrós motívumokat a hallott zenéhez alkalmazkodva pontos ritmussal táncolja.
Egy perc gondolkodással össze tud állítani 4-5 motívumból álló motívum- fűzéseket,
ennek táncolásában társait irányítani képes.
Legalább 1 percig tud improvizálni hallott ugrós zenére. Az improvizációban legalább 4
motívumnak kell szerepelnie, pontos kötéssel.

A tananyag tartalma a II. korcsoportban (3. és 4. osztály)
 A népzene tanítása:
o a tánckísérethez szükséges népdalok megtanulása hangszalagról
o a tánckísérethez szükséges hangszeres zene megismerése hanghordozóról
o néptáncok kíséretének gyakorlása énekkel és ritmushangszerekkel
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 Ritmusgyakorlatok és etűdök gyakorlása: szinkron mozgásos-tapsos ritmusgyakorlatok
végzése
o a szinkron mozgásos-tapsos ritmusvariációk gyakorlása
o az új táncanyagot előkészítő etűdök gyakorlása
o ismert tánctípusokból etűdök összeállítása
 Néptáncok tanítása:
o dunántúli ugrós – cifra etűd összeállítása
o dunántúli lengetők – lengető etűd összeállítása
o karikázók tanulása (mezőföldi, bagi, zempléni)
o csárdások tanulása (somogyi, dél-alföldi, szatmári)
o rábaközi motívumok
o eszközös táncok (seprűs, botos, üveges)
 Táncismeretek tanítása:
o a néptánctípusok megismerése
o a néptáncdialektusok határainak megismerése
A II. korcsoport végén képesek legyenek:
 Tudják indítani a tanult népdalokat tánc vagy játék közben.
 Tudják melyik tájegységre valók a tanult dalok és táncok.
 Az énekelt népdalokat eltérő ritmusú tapssal vagy dobogással kísérjék.
 A tanult játékokat, játékfűzéseket és motívumfűzéseket pontos ritmusú mozgással és
énekléssel be tudják mutatni, a mozgássort indítani és irányítani képesek.
 Rövid felkészülés után képesek legyenek összeállítani 4-5 motívumból álló – karikázó,
ugrós, vagy rábaközi – motívumfűzést, és ezeket közösen táncolják.
 Hallott zenére legalább 2 percig tudjanak improvizálni, 5-6 motívum pontos kötésű
felhasználásával.
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1.7.5. Kézműves I-II. korcsoport
1-4. évfolyam
Délutáni foglalkozások keretén belül, irányított szabadidőben választható tevékenység.
„Keressetek, kutassatok, mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset
kultúrájának gyarapítására, mint a magyar.”
(Kőrösi Csoma Sándor)

A kézműves jellegű tevékenységek általános fejlesztési követelményei
Az esztétikai nevelés egyik színtere, ahol a tapasztalat – és élménynyújtás a legfontosabb cél.
Fontos, hogy a gyermek számára a környező, objektív világ érzéki síkon megfoghatóvá váljék,
képes legyen a valóság esztétikai felismerésére, befogadására, megvalósítására, létrehozására.
Része a harmonikus személyiségfejlesztésnek, segít
 az interperszonális kapcsolatok alakításában (gyermek – felnőtt, gyermek – gyermek),
 az énkép – önismeret – önértékelés fejlesztésében,
 új attitűdök, értékek, normák kialakításában (egymásra figyelés, egymáshoz való
alkalmazkodás, egymás segítése, az érzelmek feletti kontroll erősítése, feladattudat és
feladattartás, hagyományok tisztelete, magyarság – és közösségtudat),
 az erkölcsi értékek fel – és befogadásában,
 az értelmi nevelés feladataiban (egyre pontosabb, valósághű észlelés,
figyelemösszpontosításra való képesség, valósághoz közelítő képzeleti működés,
reproduktív emlékezet, problémamegoldó és kreatív gondolkodás, az alakuló fogalmi
gondolkodás),
 a testi nevelés terén (egészséges testtartás, megfelelő látótávolság, szem – kéz
koordináció, finommozgás).

A tanítás célja:
A népi műveltség olyan értékeinek továbbadása, amelyek mindennapi életünket ma is
színesebbé, természetesebbé, gazdaságosabbá, emberibbé tehetik.
Fontos, hogy a gyerekek ismerjék meg azokat a természetes anyagokat, amelyekből egyszerű
gyermekjátékok készülhetnek (kukoricaszár, csuhé, csutka, gesztenye, makk, dió, burgonya, toll
stb.), és készítsenek ilyen játékokat.
Ismerjék meg a népi kultúra leggyakoribb eszközeit és tárgyait, elemezzék a forma és funkció
összefüggéseit, valamint a díszítés lehetőségeit.
Ismerjék meg a leggyakoribb eszközök és tárgyak anyagát, ismerjék a nyersanyag
előkészítésének folyamatát (agyag, bőr, fa, gyapjú stb.).
Ismerkedjenek meg egyszerű tárgykészítési technológiákkal (nemezelés, agyagozás, szövés,
körmönfonás).
Ismerjenek egyszerű díszítési eljárásokat (tojásfestés, batikolás, mézeskalács stb.).
Iskolánk nevelési programjában nagy hangsúlyt helyeztünk a hagyományőrzésre,
örömszerzésre. Ezért fontos, hogy tanulóink számára (tanórai keretek mellett) szabadidős
tevékenység keretében kézműves foglalkozásokat szervezzünk, ahol tippeket, támogatást,
ismertetőket kapnak a gyerekek, hogyan készíthetnek saját kezűleg ajándéktárgyakat, játékokat.
Tanuljanak meg örömet adni és kapni. Időt, energiát, figyelmet szentelni szüleiknek, tanáraiknak,
barátaiknak és társaiknak. Ezek a foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy minden tanuló
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megismerje népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, ismerjék a városi és a falusi
élet hagyományait, ösztönözze őket a szűkebb és a tágabb környezetük hagyományainak
feltárására.

A tananyag tartalma
Tevékenységek, anyagok
1. osztály
Agyagművesség
E tananyagrész alkalmas arra, hogy megtanulják a gyerekek, vannak szilárd halmazállapotú
(száraz) anyagok, amelyek megfelelő mennyiségű víz hozzáadásával képlékennyé tehetők. Ezen
tudás alapján készítik maguknak a sóliszt-gyurmát, készítik elő az anyagot, valamint a
mézeskalácstésztát is. A gyerekekkel ismertetni kell, hogy ugyanezen technológiával készítik elő
a fazekasok is az anyagot a korongozáshoz, a szobrászok a formázáshoz.
Anyag vizsgálatával egybekötve megtanulják az anyagtulajdonságokat, és a
munkaműveleteket: a sodrást, gömbölyítést, a lapítást, a formázást, nyújtást és vágást.
Megismerhetik a megmunkáláshoz szükséges eszközöket: üveglap, mintázófák, kés, szivacs,
sodrófa, metsződrót, kaparó.
Készíthetünk egyszerűbb képeket mintázással (ujjal, pecséttel), egyszerűbb formákat
(háztető, kocka, tégla, gömb…), és a formákból láncot, mézeskalácsból karácsonyi süteményt.
Termésbábok
Megismerkednek a tanulók a körülöttük lévő növényekkel és azok terméseivel, leveleivel.
Megtanulják, hogy a növények más évszakban, különböző élőhelyen gyűjthetők, és némelyik
jelentős ünnepekhez kapcsolható.
Megismerkedhetnek a főbb szerszámokkal: hegyes kisolló, papírvágó olló, metszőolló,
bicska, fúró, ár, zsákvarró tű.
Készíthetünk egyszerűbb összerakós bábokat könnyen kezelhető, alakítható termésekből
(almából, krumpliból, tökből).
Virágrendezés
Ismerkedés a környezetünkben (lakás, kert, erdő, mező) megtalálható növényekkel.
Kirándulás, séta közben felfedezik a vadvirágokat, megtanulják a régen elfelejtett virágneveket.
Csoportosítják a növényeket, mint: dísznövény, gyógynövény, fűszernövény, festőnövény…
Felhasználják a fűzfák barkáit, a babarózsa virágos vesszőit egy-egy virág-összeállításnál.
Megfigyelik, hogy a vízbe tett orgona vagy gesztenyefa ágon kizöldülő levelek, illetve a korán
kivirágzó kajszibarack, meggy és cseresznyefaág is milyen gyönyörű néhány szál virággal együtt
vázába téve. Megtanulják a növények részeit, valamint hogy kis fantáziával, leleményességgel
szinte valamennyi részét fel tudják használni.
Kézimunka
Megismerkedhetnek a főbb anyagfajtákkal (gyapjú, pamut, selyem, műanyag). Különbséget
tesznek növényi, állati (természetes) és előállított anyagok között. Tapintás útján felismerik
ezeket. Lágy, selymes, durva, érdes, kellemes, szúrós szavakkal jellemzik az anyagot.
Megvizsgálják az anyag téphetőségét, valamint hogy milyen a tépési felület (szálas, bolyhos,
egyenletes, egyenetlen).
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Megtanulják a tűbefűzést, és kártyalemezre rajzolt egyszerűbb tárgyakat a vonalak mentén
kivarrják. Megtanulnak gombot (kétlyukú és négylyukú) és kapcsot felvarrni. Megismerkednek a
fércöltéssel, mérőszalaggal, szabásmintával, nemezelés technikájával.
2. osztály
Agyagművesség
Megtanulják, hogy a képlékeny anyagok bármilyen domború vagy homorú tárggyal
díszíthetők, megőrzik a pecsételő nyomát (dombormű nyomhagyással). Megfigyelik, hogy a
képlékeny anyagot negatív mintájú formába nyomkodva a puha massza a mélyedéseket kitöltve
felveszi a forma díszítését. Ezzel a technikával készíthetünk mézeskalácsot, kardot, tésztaszívet.
Ismerkedjenek régi homok és sárjátékokkal (suhintó: vékony, suhogós végére kis szikkadtabb
sárcsomót húznak, aztán versenyeznek, hogy ki tudja a pálcával minél messzebbre vagy
magasabbra suhintani).
Megfigyelik a gyurma és agyag közötti különbséget. Megtanulják, hogy az agyag természetes
anyag, amelyben a víz a kötőanyag, a gyurma pedig mesterséges, amelyben a tapadást egy
viaszos keverék biztosítja. Ezért kis gyúrogatás után a gyurmagolyó megpuhul, míg az agyag
repedezett felületű lesz.
Megismerkednek az agyagtípusokkal: vörös, okker, szürke, zöldes árnyalatú, attól függően,
milyen szennyeződések vannak benne, és hol bányásszák.
Készítenek öblös és lapos tálat, ritmikus felületű fríz, anyaglapból madáretetőt, babaházat,
karácsonyi betlehemest, agyagszobrocskákat.
Termésbábok
Krumpli többféle elnevezésének (pityóka, kolompér, földialma, magyaró) és
tulajdonságainak (könnyen alakítható, illeszthető, szúrható) megismerése.
Bábkészítés: a készülőbáb karakteréhez illő érdekes formájú termény válogatása (Kismalac és
a farkasok). Bábkészítés alapszabályainak tudatosítása: ügyelniük kell az arányokra, szereplők
karakterére, sajátosságaira és a színekre.
Készíthetünk az Iciri-piciri történetéhez is állatokat különféle termések (makk. Hagyma,
krumpli, gesztenye…) felhasználásával.
Virágrendezés
Megtanulnak különbséget tenni száraz és vágott virág között.
Meg tudnak nevezni legalább két tavasszal nyíló, két nyáron nyíló és két ősszel nyíló virágot.
Felismerik a hóvirágot, ibolyát, margarétát, szegfűt, rózsát, muskátlit, gerberát, őszirózsát,
tulipánt, gyöngyvirágot, nárciszt, jácintot és az orgonát.
Csoportosítják a virágokat színük, formájuk és méretük szerint. Megkülönböztetik a
virágtálat és a virágvázát. Felismerik és megnevezik a virágrendezés legfontosabb anyagait és
eszközeit: tűzőhabot, a Kenzán-tűt, kötözőanyagokat, szalagokat.
Megtanulnak egyszerű virágcsokrot kötni, elrendezni 4-5 szál vágott virágot és zöld
kiegészítő növényt vázában, illetve virágtálban. Beszélgetni tudnak egy adott virágkompozíció
arányosságairól, elrendezéséről, színösszeállításáról.
Kézimunka
Megismerkednek a szövőkerettel, és ezen megtanulnak többféle mintával terítőt szőni.
Megismerkednek a keresztszemes hímzéssel, hármas és négyes fonással.
Készítenek fűbabát fonással, sodrással, kötözéssel, nemezeléssel pedig labdát, karkötőt és
terítőt.
Megtanulják a játékkészítést egyszerűbb szabásminta alapján.
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3. osztály
Agyagművesség
Megtanulják a különböző edénykészítési technikákat:
 edénykészítés tapasztással szakajtóba (belülről tapasztják)
 edénykészítés agyaglap kész formára terítésével (korábbi égetésből származó edényt
kívülről tapasztják)
 lapokból épített fedeles edény készítése
 edénykészítés kikaparással
 edénykészítés agyaghurkák felrakásával
 edénykészítés szétnyomkodással
Megismerkednek különböző díszítési technikákkal: cserépedény díszítése üveggyönggyel,
fémpénz recés élével, csiszolással, pecsételéssel, fésűvel, ecsettel…
Készítenek földfestékkel festett arcképet agyaglapra.
Megismerkednek az önarckép-dombormű készítés technikájával, a háttér kimélyítésével és
rátéttel.

Termésbábok
Különösen fontos, hogy a gyerekek megismerjék az ünnepekhez, népszokásokhoz
kapcsolódó növényeket (Húsvéti-barka, Luca napi-mák…).
Népszokásokhoz kapcsolódóan figurákat alkotnak a hozzájuk kötődő növények
felhasználásával:
Márton napi lakomához liba illetve kéregpohár készítése
Luca napi boszorkány készítése
György napi terménybábok (malac kukoricacsutkából, csutkaló, mákmalac…) az állatok
kihajtásának legfontosabb időszakához fűződik.
A pünkösdi népszokások közül a király és királynéválasztáshoz kapcsolódóan készítenek
bábokat.
Virágrendezés
Megtanulnak a gyerekek szűk és széles szájú vázába, valamint tálba több szál virágot
elrendezni tetszőlegesen, a virágokat az edény méretének megfelelően kiválasztani. Megtanulják,
hogy a kiválasztott virágok színben és formában harmonizáljanak egymással. A kompozícióhoz
főként zöld díszítést használnak.
Képesek lesznek egyszerű és dekoratív csokrot kötni. Általuk szárított vagy gyűjtött
növényekből érdekes kompozíciót készítenek, amin megfigyelik a szimmetrikus és
aszimmetrikus elrendezést.
Kézimunka
Megismerik a férfi, női és a gyermek hétköznapi viseletét, valamint a hétköznapi és ünnepi
viselet közötti néhány különbséget.
Megtanulnak sima öltéssel, hurkolással, gépöltéssel és száröltéssel egyenletesen hímezni és
varrni, száröltéssel és keresztszemes öltéssel terítőt készíteni.
Megismerkednek a fa megmunkálásához szükséges eszközökkel: kés, ráspoly, fűrész, véső,
kalapács…
Fafaragó vagy asztalosműhelyben megismerkednek a mesteremberek tevékenységeivel.
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Megtanulják az egyszerűbb fogásokat, faragásokat gyűjtött fadarabokon, léceken.
4. osztály
Agyagművesség
A népi fazekasok gyermekjátékokat is készítettek, és vásárokon, búcsúkon árulták az
edényekkel együtt. Ezek legtöbbször állatok, főleg madarak formáját utánozták. Ilyen
cserépjátékokkal (síppal, fütyülővel) ismerkednek meg a gyerekek.
Ha már tudnak sípot készíteni, könnyebben megtanulják a körtemuzsika, okarina készítését
is. Megtudják, hogy valószínűleg a varázsló szertartások, a sámánkodás hangszeres kelléke volt
ez a cserépmuzsika. A hangszerrel való varázslásnak emlékét őrzi a gyermekdal is, amelyben a
török gyerek által megsebzett gólyát a magyar gyerek síppal-dobbal, nádi hegedűvel gyógyítja
meg.
Gyöngyöket, ékszereket is készítenek agyaggolyóból, hengerekből, amit recés szélű
fémpénzzel, apró növények nyomhatásával vagy üveggyöngyökkel díszítenek.
Készítenek figurális edényeket, sütőharangot agyaghurkák felrakásával. Megtudhatják, hogy
a sütőharang a boglyakemence őse volt. Elődeink a nyereg mellé kötve szállították, és a parázsba
ágyazott sütnivalót fedték le vele. Mi is süthetünk a készített haranggal krumplit, kukoricát.
Termésbábok
Érdekes, kevésbé ismert növények (lepényfa termése, kakastaréj…) felhasználásával
terménybábokat készítenek.
Megismerkednek a botos báb technikájával: egy hurkapálca köré rendezik a száraz
növényeket, majd összekötik, illetve tűzdelik.
Megtanulják, hogy a falevelek hamar elvesztik a színüket, ezért tartósítani kell őket.
Megismerik a tartósítás technikáját: a gyógyszertárakban kapható glicerinoldatot meleg vízzel
kétszeresére hígítják, ebbe az oldatba állítják a leveles ágat.
Szalmából és kukoricacsuhéból készítenek bábokat. Megtanulják, hogy a bábkészítés előtt
meleg vízben kell áztatni a csuhét, így könnyen formálható.
A báb karakterét tűzéssel, ragasztással alakítják a báb száradása után, ehhez vágott csuhét, a
kukorica bajuszát használják fel.
Növényekből is készíthetnek fantáziafigurákat.
Virágrendezés
Megismerik a kertbe ültethető, szárításra alkalmas növényeket: szalmarózsa, sóvirág,
gombvirág, kakastaréj, borzaska, cickafark. Azt is megtanulják, hogy ezeket minden évben
magról újra kell vetni, mert egynyári növények.
Megtanulják, hogy a szalmarózsát egészen bimbós állapotban, a többi virágot a teljes kinyílás
előtt vágjuk le és csokorba kötve, árnyékos helyen, virággal, kalásszal lefelé, felfüggesztve
szárítjuk. Megtanulják, hogy azokat a növényeket, amelyeknek erős, fás száruk van
(gyékénybuzogány, takácsmácsonya, kukorica, articsóka) lazán állítva egy hosszú nyakú vázába
vagy befőttes üvegbe téve szárítjuk. Száríthatnak még fektetve itatóson, újságpapíron vagy
homokban.
Asztali díszek után megismerkedhetnek a fali díszek készítésének technikájával.
Megtanulnak mohakertet, „erdőcskét” varázsolni virágcserép-aljba, üvegtálba élénkzöld
moha, kis fagyöngyágacska és pici fenyőtoboz segítségével.
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Kézimunka
Megtanulják a tájegységekre jellemző népi viseletek sajátosságait.
Felismerik és felsorolják a kékfestés anyagait és eszközeit. Tudnak nyomódúccal kötényt
vagy kendőt készíteni.
Képesek gyékényből, vesszőből, szalagból, hajból, bőrből szép, egyenletes fonatot készíteni,
valamint szövőkereten saját tervezésű szőttest vászonkötéssel és szedettes mintával.
Fel tudják sorolni a bőrművesség agyagait, eszközeit, és képesek néhány használati tárgyat
készíteni belőle (könyvjelző, karperec, szemüvegtartó, zsebkendőtartó, saru vagy bocskor…).
Délutáni néptánc foglalkozásokhoz a lányok zsebkendőt hímeznek, míg a fiúk botot faragnak
maguknak.
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1.7.6. Rejtvényfejtés, rejtvénykészítés
I-II. korosztály (1-4. évfolyam)
Általános fejlesztési követelmények
A rejtvényfejtés szórakozás, tanulás agytorna egyszerre, így a szabadidő hasznos eltöltésének
egyik igen jó formája.
A játékosság, a talány nem mond ellent a pontosságnak, a komolyságnak, a
következetességnek, a kitartásnak és a logikus gondolkodásnak.
A rejtvényfejtés és a rejtvénykészítés gyakran igényli a szótárak, lexikonok használatát.
A feladványok megoldását elsősorban önállóan kell végezni, esetleg közösen lehet hozzá
megoldási tervet, ötletet gyűjteni.
Minden rejtvény megoldási kulcsát meg kell adni, de azt lehetőség szerint csak a megoldott
feladat ellenőrzésére használják fel a fejtők.
Rejtvényújságok, - könyvek ajánlása, használata rendszeresen az érdeklődés és a gyakorlat
fenntartása érdeke.
Tananyag tartalma
Labirintusok, útvesztők: Már a legkisebbek is meg tudják fejteni, elsősorban nekik ajánlott.
Képcsalogató: Ponttal vagy másként jelölt részeket kell kiszínezni. Ez is a legkisebbek
feladata lehet.
Varázsképek: Egy rejtőzködő személy vagy tárgy megkeresése az ábrán.
Egyforma?: Két hasonló kép között kell a különbséget megtalálni. Más esetben több kép
közül kell kiválasztani az egyformát.
Optikai rejtvény: Ezek a talányok a látványból adódnak, pl.: néha rosszul ítéljük meg a
tárgyak méretét, arányát. Máskor a kép fejre állítva újabb rejtély forrása lehet.
Betűrejtvények, képrejtvények: A képen látható betűket valamilyen sorrendben olvasva
kiegészítjük az összefűző logikai szóval betűvel, jellel.
Keresztrejtvény: Alapja valamilyen idézet személy neve, közmondás, stb. megfejtése. A
táblázat kitöltésében sok segítséget adnak az egymásra épülő sorok és oszlopok betűi.
Gyufarejtelmek: Helyezz át egy (két, ...) gyufát úgy, hogy ...! Vegyél el egy (két, ...) gyufát
úgy, hogy ...!
Találós kérdések: A talányt általában az jelenti, hogy egy körülírt, a tulajdonságaival
jellemzett tárgyat, személyt kell megnevezni. Mint ilyen, a népi játékok világába tartozik.
Intarzia: Az önmagukban - fiahordozóként - más szót rejtő szavakat nevezzük intarziának.
Anagramma: A játék során egy szó betűiből egy másik szót kell kirakni.
Titkosírások: A titkosírásnak igen sok változata ismert. Különleges, érdekes játék
nagyobbaknak.
Talányok a sakktáblán: Legalább alapfokú sakktudást igényel.
Matematika rejtvények: Minden matematika tankönyv tartalmaz ilyeneket.
Tudja azt, hogy
 a részletek mindig fontosak lehetnek,
 gyorsan forgó „észkerék” szükségeltetik,
 kell a bátorság a szokatlan helyzetekben,
 fontos a kitartás a megoldások keresésében,
 nélkülözhetetlen a segítőkész támogatás másoknak.
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1.7.7. Szorobán foglalkozások
I-II. korosztály (1-4. osztályban)

Általános fejlesztési követelmények
A számok világának megismerése, törvényeinek megértése sok gyereknek okoz nehézséget.
Célunk ezeknek a gyerekeknek segíteni. Ezeknek a gondoknak a kiküszöbölése az alapfogalmak
szemléletes, pontos tanításával történhet meg.
A szorobán:
 kiváló eszköz a matematikai ismeretek szemléletes tanításához.
 segítséget nyújt a biztos számfogalom kialakításában
 segít a helyi értékek tanításában
 segíti a különböző műveletek végzését.
 nagy szerepet játszik a tanulók érdeklődésének felkeltésében.
 hatékonyan fejleszti a fejszámolási képességet.
 fejleszti a figyelmet, akaratot, kitartást.

Programja
Az első lépés az eszköz megismerése:
 múltja
 felépítése
 a helyes ülés szorobán használat közben
 az ujjhasználat megtanulása (csak két ujjunkat lehet használni)
 a szorobán nullára állításának megtanulása
A következőkben megismerkednek a számok képeivel a szorobánon; az egyjegyű számok
kirakását megtanulják; egyszerű műveletek (összeadás, kivonás) végzését megtanulják; később
sor kerül a kétjegyű számok kirakására is; az 5-ös váltás megtanulása, gyakorlása; a 10-es váltás
megtanulása, gyakorlása. Műveletvégzés a szorobánon váltásokkal játékos feladatokon keresztül
fejlesztjük a fejszámolási képességet és gyorsítjuk a műveletvégzést szorobánnal.
Kezdő szint I. korcsoport (1-2. osztály)
Ezen a szinten a tanulók elsajátítják a szorobán használatával kapcsolatos alapvető
feladatokat az egyszerűbb műveletek végzését (összeadás, kivonás) és a fejszámolásban is el kell
érniük egy alapszintre (pl.: 5-6 számot fejben összeadjon illetve kivonjon egymásból).
Haladó szint II. korosztály (3-4. osztály)
Ennek a szintnek alapfeltétele kell legyen, hogy a tanuló ismerje már a szorobán használatát,
ismerje az összeadást-kivonást és fejszámolásban is elérje az alapszint követelményét. Ezen a
szinten megtanulja a tanuló a szorzást és az osztást szorobánon.
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