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1. évfolyam 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kompetenciák  

A tanulás tanulása 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 240 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Az órákat egyrészt az elmélyült mesehangulat hatja át, másrészt az éber, jó kedéllyel végzett tevékenységek jellemzik. Ezek 

segítik a gyermeket, hogy otthonra találjon a számára új közegben, a tanulás iskolai folyamatában. A tanulási részképességek, 

főként a mozgás fejlesztésére különös gondot fordítunk. A főoktatás időtartama alatt a gyerekek különböző, változatos 

tevékenységet folytatva tanulják meg, mélyítik el a helyes szokásokat, az ismereteket. A beszédet a hétköznapi érintkezések 

természetes közegében fejlesztjük. A gyermek egészséges fejlődése érdekében az írástanítást művészi elemmel hatjuk át. Az 

olvasást a gyerekek által leírt mondókákon, verseken keresztül tanítjuk. Az összeolvasás érésének az idejét egészséges 

fejlődésű gyermekek esetében kivárjuk. A legaszténia megelőzésére különös gondot fordítunk: az olvasás és írástanítás során 

a következő szempontokat tartjuk szem előtt: nem a lehető leggyorsabban, nem a lehető legkorábban, de átfogóan, a gyermek 

egészét - az akarati és érzésbeli képességeit egyaránt megszólítva egyengetjük az íráshoz és az olvasáshoz szükséges 

gondolkodási utat. 

 

Előzetes tudás: 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő ép beszédképesség, hallási és látási figyelem, mozgáskoordináció. Amennyiben ezzel 

a gyermek nem rendelkezik, egyéni fejlesztést kell kapnia. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Mozgásos és érzékszervi alapozó 

képességek, készségek, fejlesztése: 

Nagy- és finommozgások 

koordinációja, testérzékelés, téri 

tájékozódás, oldaliság fejlesztése   

Egyensúlyérzék, tapintásérzék 

fejlesztése. 

Az utánzás során kivitelezett helyes 

mozgásokon keresztül a ritmus, a 

légzés, a figyelem és az emlékezet 

fejlesztése. 

Követő szemmozgás képességének 

kialakítása, gyakorlása. 

Látási figyelem és emlékezet 

fejlesztése. 

Hallási figyelem és emlékezet 

fejlesztése. 

Hallás utáni értés fejlesztése. 

Figyelem a sorrendiségre (szerialitás) 

fejlesztése. 

 

 

 

Nagy nyomtatott betűk írásának 

előkészítése: 

Álló és fekvő egyenes, görbe, 

hullámvonal, kör, ferde egyenes 

felismerése, megnevezése. 

A mozgásban megtapasztalt egyszerű 

formák lerajzolása, a köztük levő 

kapcsolatot érzékelése. 

Helyes irányok (haladás, vázolás) 

különbségek észlelése, megfigyelése. 

Pontosságra törekvés. 

Formarajz 

A nyomtatott nagybetűk   

Mesék 

 

 

 

Ének órákon: dallal, ritmussal segített 

pontos mozgás kivitelezés 

Mozgás órákon lehetőség a szabad 

nagymozgásokra,  

ugrókötelezés, fogócskák. 

Az euritmia, a formarajz és a 

kézimunka órák valamennyi 

tevékenysége az alapozó szakaszt 

segítik. 

Egyéb tanórák mozgásos, zenés, verses 

elemei. 

 

 

 

 

Földrajzzal és honismerettel 

kapcsolatos témák: 

-természetről szóló mesék, történetek 

-ünnepek mint az idő múlását, ritmusát 

tükröző pontok 

-évszakok változásainak átélése, 

követése 

-megfigyeléseik spontán 

megfogalmazása. 

 

Az osztálytanító által választott 

Grimm-mesék, magyar népmesék, 

saját maga által írt történetek 

Körjátékok, babzsák-gyakorlatok, 

ügyességi játékok, ugrókötelezés, 

fonaljátékok, ujj-játékok. 

Ritmus- és ritmusváltásokra épülő 

játékok. 

Versek közös mondása, 

éneklés. 

Olyan utánzásra épülő gyakorlatok 

végzése, amelyekben a ritmikus 

beszédet mozgással kapcsolják össze. 

Játékok a látási és hallási figyelem és 

emlékezet aktivizálására. 

 

 

 

A formákat mozgáson keresztül 

megtapasztalják, a helyes mintát 

utánozzák a nagymozgásoktól a 

kisebbek, finomabbak felé haladva. 

Különböző testrészekkel is 

megtapasztalják az adott formákat. 

Irányjátékok játszása. 

 

 

 

 

 

Rajzolás 

A formák rajzolása 

Formarajzolás 

Nyomtatott nagybetűk írása 

Az adott mese cselekményének 

elmondása, lerajzolása. 

 



 10 

Ritmusok, szabályszerűségek 

felismerése és kivitelezése (pl.: kicsi-

nagy, hosszú-rövid, keskeny-széles, 

stb.). 

Helyes íróeszköztartás. 

Helyes testtartás írás közben. 

 

Nyomtatott nagybetűk helyes 

írásmódjának elsajátítása  

és írás, helyesírás: 

A magán- és mássalhangzók közötti 

különbség érzékelése. 

A hangok időtartamának érzékelése, 

helyes hangoztatása 

Szótag-, szó- és mondathatárok 

érzékelése, jelölése. 

Hibajavítás segítséggel, az 

önellenőrzés kialakítása. 

Javítási szokások kialakítása. 

 

Olvasási készség kialakítása, 

fejlesztése 

Hangok helyes ejtése, beszéd 

tisztasága. 

Betűtanítási sorrend kialakításánál 

figyeljünk a hangok hasonlóságaira 

pl. zöngésség, képzésük helye stb. 

(homogén gátlás elkerülése) 

Szóanalízis, hangok szintézise, 

szótagolás készségének fejlesztése. 

Összeolvasás képességének 

fejlesztése. 

Átélt leírása, leírt értelmezése.  

Belső képalkotás képességének 

ápolása, fejlesztése. 

 

 

Beszédkészség fejlesztése 

Tiszta artikuláció, helyes 

beszédlégzés, hangsúly, hanglejtés. 

Beszédbátorság, beszédkedv 

felkeltése, fenntartása. 

Szóbeli önkifejezés ápolása. 

Aktív szókincs bővítése. 

 

Szociális képességek fejlesztése 

Odafigyelés, követés. 

Figyelem a társaira és a felnőtt 

beszélgetőtársakra. 

Törekvés a mások számára érthető és 

kifejező beszédre. 

 Az osztálytanító által választott 

gyermekversek, mondókák, ritmikus 

szövegek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szavak, szószerkezetek, rövid 

mondatok másolása, látó-halló 

tollbamondás. 

Szógyűjtések. 

 

 

Betűk, szótagok, szavak, mondatok 

olvasása hangosan és némán. 

  

Saját írás, tanár, szülő neki szóló - 

nagy nyomtatott betűkkel írt 

üzenetének elolvasása. 

 

 

Közös versmondás mozgással kísérve 

és a nélkül. 

 

 

Mesehallgatás. 

 

 

 

 

 

Nyelvmozgást ügyesítő, artikulációs és 

egyéb beszédjátékok, 

beszédgyakorlatok, 

nyelvtörők. 

Élmények elmesélése, beszélgetés az 

őket foglalkoztató témákról. 

Ritmikus, mozgással kísért beszéd 

tanulása, felidézése. 

 

 

 

Az életkornak megfelelő drámajátékok. 

 

Taneszközök rendben tartása. 

Részfeladatok önálló végzése. 

Beszélgető körben való megszólalása. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

 

Képesek megkülönböztetni az alapvető irányokat (fel, le, elé, mögé, jobbra, balra stb.). Ezeket mozgásban, rajzban tudják 

alkalmazni. 

Felismerik és meg tudják nevezni a tanult formákat. 

Felismerik a nyomtatott nagybetűket. Azok írásakor, rajzolásakor helyesen alkalmazzák az irányokat. 

Különbséget tudnak tenni a hosszú és rövid hangok között a beszédben. Írásban felismerik a jelölés közötti különbséget. 

A magánhangzók és a mássalhangzók között különbséget tudnak tenni a felismerés szintjén. 

Figyelmesen másolnak, alkalmazzák a mondatkezdő nagybetűt színjelöléssel. 

A gyermekek közösen, a tanár irányításával képesek egyszerű, ritmusos gyermekverset mondani. A kiejtés a tanár 

beszédének utánzásával fokozatosan megközelíti a köznyelvi kiejtést. Átélik a vers ritmusát, melódiáját, a közös beszéd 

erejét, a csend és a beszéd közötti különbséget. 

Képesek a hallott mesét, történetet újramesélni egyéni képességeikhez mérten önállóan vagy segítséggel. Tudják követni a 

cselekmény sorrendjét, és azt helyesen tudják felidézni. 

Sok verset, mesét ismernek. 
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A mindennapi teendőkkel, a köznapi beszédhelyzetekkel, az írással kapcsolatos alapvető szokások kialakulnak. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Legyenek képesek közösen végrehajtani egy már elmélyített beszéd- és mozgásgyakorlatot. 

Ismerjék fel a tanult nyomtatott nagybetűket. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az iskolai közösség előtti bemutató 

Egyéni felmérés 

 

 

MATEMATIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

A matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazása/összeadás, kivonás, szorzás, osztás/ 

 

Éves óraszám: 120 óra  

 

Módszertani megközelítések: 

Beszélgetünk a számokról. A természetes számokat az egyből, mint egységből kiindulva ismertetjük meg, minőségi úton. 

Ennek oka a gyermek életkori sajátossága (mindent egészben lát, később bontja részeire), valamint a szociális képességek 

felébresztésének szándéka. Így valósulhat meg egyfajta indirekt erkölcsi támasznyújtás pl. a műveletek terén. (Ahhoz, hogy 

valahol többlet keletkezzék, valahol hiány születik, mivel elvétel történt; és persze fordítva. Gyűjtés, felhalmozás, egyenlő 

részekre osztás.) 

A négy alapműveletet egyszerre, egymás mellett tanítjuk. A műveleteknél is az egésztől a részek felé haladunk: 

  Pl.: összeadásnál az összegből kiindulva 10 = 3 + 7, 

                    szorzásnál a szorzatból kiindulva  8 = 2 x 4, stb. 

Nagyon fontos szerepe van a mozgásnak, a ritmusnak. A gyerekek szökdelnek, dobbantanak, tapsolnak, számolnak, 

hallgatnak és magukban számolnak hozzá vagy csak minden negyedik számot mondják ki például. Ezekkel a tagolásokkal 

máris az egyszeregyet gyakoroltatjuk. 

A nagy, térbeli mozgásoktól a finomabb ujjgyakorlatokon át vezet az út a legfinomabb belső mozgásig: a gondolkodásig.  

 

Előzetes tudás: 

Az iskolaérett gyerekek óvodában, otthon szerzett ismereteik alapján tudnak legalább tízig számolni, illetve tárgyakat 

megszámlálni. Kisebb mennyiséget (1, 2, 3, 4) képesek egyetlen tekintettel átlátni. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Érzékelés fejlesztése: 

Mozgásérzék 

Egyensúlyérzék  

Testséma 

 

Megfigyelőképesség fejlesztése 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés képességének a 

fejlesztése 

Emlékezet fejlesztése 

A számok minőségei 

Mennyiségfogalom 

 

Számjegyírás és olvasás 1-100-ig tartó 

számkörben 

Műveleti jelek 

Számszomszédok 

Számok összehasonlítása 

 

 

Páros és páratlan számok felismerése 

Az összeadás és a szorzás, mint rokon 

műveletek megtapasztalása 

A kivonás és az osztás, mint rokon 

műveletek megtapasztalása 

Fejszámolás képessége 

 

Számjegyírás 

Számlálás 10-ig, 20-ig, 100-ig 

Összeadás kivonás 10-es számkörben 

Összeadás kivonás 20-as számkörben 

Szorzás, osztás 20-as számkörben 

 

 

Tulajdonképpen bármiről tanulnak, 

bármilyen tantárgy legyen terítéken, 

lehetőség van a számolásra, 

számlálásra. Például:  

 

Mozgásórákon:  

ugrókötelezés 

kirándulásokon lépések számlálása 

egyesével, párosával 

Kézimunka órákon: kötéshez a 

felszedett szemek, a megkötött sorok 

számolása 

 

Zeneórákon: hangok számolása 

Formarajzban: ismétlődő sorminták 

számlálása, méret szerinti 

összehasonlításaFöldrajzzal és 

honismerettel kapcsolatos témák:  

évszakok váltakozásának 

megfigyelése.  

megfigyelési gyakorlatok. 

 

Mozgásos tevékenységek: 

lépegetés (előre-hátra) 

ugrálás 

ugrókötelezés 

számolás a testen, számsorok 

előkészítése 

kiszámolók, számolás az ujjakkal 

párválasztós játékok 

 

Számolás, bontás, csoportosítás 

tárgyakkal, egymással (látás, ill. 

tapintás segítségével) 

 

Számolás, csoportosítás hangokkal 

(hallás segítségével) 

100-ig számlálás egyesével és 

párosával 

 

Nagyobb mennyiségű tárgyak 

számának becslése 

 

Játékok dobókockával, társasjátékok 

 

Füzetmunka:  

számjegyek, műveletek írása 

rajzok készítése 
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A fejlesztés várt eredményei: 

Biztos szám- és műveletfogalom a 20-as számkörben.  

Biztonsággal számolnak fejben és leírva 20-as számkörben. 

A 100-as számkörben felismerik és olvassák a számjegyeket, megállapításokat tudnak tenni, melyik kisebb, nagyobb, több, 

kevesebb, melyik számnak melyik a szomszédja, melyik páros, melyik páratlan. 

Képes a számmennyiségek bontására, csoportosítására. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Legyen kialakult mennyiségfogalma 10-es számkörben. 

Legyen képes a számjegyeket felismerhetően, pontosan leírni 20-as számkörben. 

Legyen képes egyesével számlálni 20-ig. 

Eszköz segítségével legyen képes kivonni, összeadni 20-as számkörben 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  

Csoportos feladatokban való aktív megnyilvánulások szóbeli értékelése.  

Egyéni felmérés játékos feladatokon keresztül 

Füzetben végzett munka értékelése szóban.  

 

 

IDEGEN NYELV 
 

Kulcskompetencia-területek  

Kommunikatív kompetencia: a tanulók tudják megoldani feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, a munka világában, az oktatásban. A kommunikációképes nyelvtudás képessé teszi a tanulót valóságos 

helyzetekben valóságos üzenetek cseréjére. Összetevői:nyelvi kompetencia (szókincs, fogalomkörök, kiejtés ismerete) 

szociolingvisztikai kompetencia (társadalmi érintkezés formái; stílus, hangnem ismerete) 

pragmatikai kompetencia (kommunikációs szándékok, szövegalkotás szabályai, kommunikációs forgatókönyvek) 

interkulturális kompetencia: kultúrák hasonlóságainak és különbségeinek értelmezése, nyitottság más kultúrák iránt. Pozitív 

attitűd kialakítása a nyelvtanulás, valamint más nyelvek és kultúrák megismerése iránt. 

 

Módszertani megközelítések: 

A tanulás ebben az életszakaszban a gyermek érzéseit igyekszik megszólaltatni, amely alapvetően a tapasztalatokra épül. A 

képzelőerő és a képekben való ábrázolás játssza a legfontosabb szerepet abban, hogy a tanulás személyes belső tapasztalássá 

váljék. Ez a szakasz többek között az emlékezet és képzelőerő fejlesztéséből, ritmikus ismétlésekből tevődik össze. A 

gyermeki lélek ebben az életkorban nagyon fogékony az élőszóra, ebben kezd el gondolkodni tanulni, s ezt a felébredést 

segíti az idegen nyelv. Beszédszervei is nagyon rugalmasak még, könnyen idomulnak az idegen nyelv hangzóihoz. Az idegen 

nyelvre való tanításra a „totális fizikai válasz” módszere a legalkalmasabb. Erre a korosztályra jellemző a kritika nélküli 

utánzás és ez az időszak a tapasztalás ideje. A gyermek a jelentést szituatív tapasztalás útján ragadja meg, ami lehetővé teszi 

a sokoldalú alkalmazást. A témák a gyermek közvetlen környezetéből erednek. Legfontosabb a beszéd, játék, mondóka, vers, 

rövid mese és az ujj-játékok. A meséket, dalokat hangsúlyos gesztusnyelv követi, mintegy magyarázza az ismeretlen 

szöveget, képet társít hozzá és segíti a bevésődést. A gyermek együtt mozdul a tanárral, mozdulataikon, a dallamon, a 

ritmuson keresztül a gyerekek a nyelv hangulatát élik át. Beszédszerveik rugalmasak, könnyen alkalmazkodnak az adott 

idegen nyelv artikulációs bázisához, az idegen nyelv dallamaihoz. Az anyanyelvhez hasonlóan sajátítják el az idegen nyelvet. 

Az első és második osztályban a tanóra anyaga csak igen csekély mértékben változik egy adott időperióduson belül. Ily 

módon egy egészséges ritmikus gyakorlat alakul ki, melynek folyamatába az új anyag fokozatosan épül be a korábban 

tanultakba. 

 

ANGOL NYELV 
 

 Éves óraszám: 108 óra 

 

Előzetes tudás: 

Nincs szükség előzetes tudásra. 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

koncentráció 

figyelem 

rövid és hosszú távú 

emlékezet 

kiejtés 

beszédészlelés 

beszédértés 

artikulációs bázis 

 

 

 

köszönés/bemutatkozás 

főbb színek 

a test részei 

a számok 20-ig 

állatok 

gyümölcsök 

tárgyak az osztályteremben 

egyszerű utasítások megértése 

egyszerű kérdésekre válaszadás 

versek, dalok, mondókák a témakörökhöz kapcsolódva 

rövid mesék 

versek, mondókák közös 

szavalása mozgás kíséretével 

körjátékok 

ujj játékok 

mesehallgatás 
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 Kapcsolódási pontok:matematika, rajz, mozgás 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

a tanult verseket, mondókákat az osztály egészével közösen szavalni, 

megérteni és követni a szóban elhangzó utasításokat, 

a szóbeli kérdésekre megfelelő választ adni, 

a tanult szavakat és kifejezéseket megérteni,  

a közös játékokba aktívan bekapcsolódni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A közös versmondásban, játékos feladatokban való aktív részvétel. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A közös tevékenységekben való részvétel minősége. 

 

 

NÉMET NYELV 
 

Éves óraszám:72 óra 

 

Előzetes tudás: 

Nincs szükség előzetes tudásra. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

beszédészlelés 

beszédértés 

szó-, és fogalomérzék 

artikulációs bázis 

látási-hallási észlelés 

megfigyelőképesség 

figyelem 

sorrendiség 

emlékezet fejlesztése 

saját mozgás érzék 

térorientáció 

testséma 

nagymotoros mozgás 

finommotorika 

egyensúlyérzék 

számjegyírás és olvasás 

műveleti jelek 

számszomszédok 

páros és páratlan számok 

fejszámolás 

közösségi normákhoz való 

alkalmazkodás  

tolerancia 

 

 

 

Kulcsfogalmak a gyermek közvetlen 

környezetéből.  

Köszönések, bemutatkozás  

Számok 1-20-ig: 

Tárgyak a tanteremben 

Testrészek 

Irányok 

A gyermek közvetlen környezetében 

élő házi-, erdei-és vízi állatok, 

madarak. 

Színek: primér színek (gelb, rot, blau), 

és kevert színek (grün, lila, rosa, braun, 

orange, zitronengelb…) 

Egyszerű cselekvések, utasítások és 

szokások az osztályban 

Elbeszélő dalok, versek, mondókák, 

kiszámolók, ujj-játékok, rövid mesék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerkedés a német nyelv kiejtésével, 

ritmusával, hangzókészletével, 

dallamával, valamint az egyszerű 

utasítások megértése, azokra reagálás. 

Külső, látható, elsősorban 

nagymozgásokhoz használatos 

testrészek tanulása, valamint 

érzékszervekkel kapcsolatos testrészek 

megnevezése ritmusos játékokon, 

dalokon, verseken keresztül. 

Állatokkal, azok életterével 

kapcsolatos egyszerű versek, 

mondókák, rövid mesék eljátszása, 

láncmese bemutatása, dramatizálása 

Nagymozgásos játékok kinn, a 

szabadban, illetve az osztályteremben, 

dalos-körjátékok 

Mindennapos tevékenységek közben 

(étkezés, tisztálkodás, öltözködés) 

testrészek megnevezése 

Testrajz csomagolópapírra 

Memóriajáték állatképekkel 

Egy-egy rövid állatmese elkészítése 

viaszgyurmából, annak eljátszása 

Mesehallgatás 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A gyermekek tudnak reagálni köszönésekre, egyszerű utasításokra, azokat megértik. 

Segítséggel követni tudnak egyszerű mesét. 

Az osztállyal együtt tudnak elmondani rövid verseket, mondókákat, dalokat. 

Felismerik a német nyelvű beszédből a tanult tárgyakat, színeket, testrészeket, állatokat. 

Biztonsággal elszámolnak 20-ig. 

Nem idegenkednek a német nyelv kiejtésbeli sajátosságaitól. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A gyermek 

tudjon legalább 12-ig elszámolni, 

aktívan kapcsolódjék be a játékos feladatokba, 
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aktívan vegyen részt a közös versmondásban, mondókázásban, ujj-játékokban. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

 A közös tevékenységekben való részvétel minősége. 

 

FRANCIA NYELV 
 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Előzetes tudás: 

Nincs szükség előzetes tudásra. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 Ismerkedés az idegen nyelvvel, a 

francia nyelv hangzókészletének 

megismertetése 

-szókincs fejlesztése 

-beszédértés 

-együttműködés 

-figyelem 

-testséma 

Témák: 

A gyermek közvetlen környezetéből 

erednek: köszönések, testrészek, a 

tanterem tárgyai, színek, gyümölcsök, 

állatok, családtagok, szokások és 

utasítások az osztályban, számok 1-20-

ig. A tanult versek, dalok tematikája is 

nagyrészt ezekhez a témakörökhöz 

kapcsolható, így ezek szókincse is 

beépül a memóriájukba. 

Egyszerű kérdések: pl. Qu’est-ce que 

c’est? Comment tu t’appelles? 

 

Kapcsolódási pontok: 

Számtan, számfogalom kialakulása, 

összeadás, kivonás 

Testséma gyakorlatok a ritmikus 

részben 

Mozgásos játékok 

Közös versmondás 

Éneklés 

Körjátékok 

Találós kérdések 

 Rajzok készítése 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A gyermekek tudnak 

reagálni köszönésre, egyszerű utasításokat megértenek, végrehajtanak.  

Az óra vezetéséhez kapcsolódó kifejezéseket értelmezni tudják, 

a tanult szavakat megértik, 

segítséggel tudnak követni egy egyszerű mesét. 

Az osztállyal együtt tudnak emlékezetből elmondani verseket, mondókákat, dalokat. 

A francia nyelv intonációja, hangzókészlete nem idegen számukra. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A közös versmondásban, éneklésben való részvétel,  

francia nyelven elhangzó egyszerű mondatok megértése, azokra reagálás. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  

A közös tevékenységekben való részvétel minősége. 

 

 

MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS 
 

Kulcskompetenica-területek  

anyanyelvi kommunikáció 

a tanulás tanulása 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 72 óra  

 

Módszertani megközelítések: 

A mozgás órák általános célkitűzése annak az alapvető folyamatnak a támogatása, melynek során a gyermek lelki-szellemi 

lénye a mozgáson keresztül összekapcsolódik testi organizmusával. 

A mozgás órák célja, hogy segítse a gyermeket mozgásrendszere fölötti kontrolljában , tudatosságának formálásában, hogy 

energiáit a megfelelő helyen és időben mozgósíthassa és értelmesen irányíthassa. 

Az utánzás megértett, lefordított mozgásként jellemezhető. Az iskolát megelőző években ez a folyamat többnyire öntudatlan.  
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Az utánzás a tanulásnak  fontos része marad akkor is, amikor a gyermek iskolába kerül, ám a folyamat fontos változáson 

megy keresztül.  

A mozgás alapvető előfeltétele a tanulásnak, a tanulásra való képességnek. 

 

Előzetes tudás: 

Dalok, mondókák ismerete. Az óvodai foglalkozások alkalmával elsajátított tevékenységek. 

Körjátékok, szabad játékra való képesség, játszótéri játékok használata, egyéni és csoportos játékok. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

- Nagymotoros mozgás koordináció 

- Finom motorikus mozgás kordnáció 

- Egyensúly  

- Téri tájékozódás 

- Időbeli tájékozódás 

- Oldaliság  

- Testséma  

- Tapintás érzék 

- Végtagok együttműködése                         

- Mozgás és beszéd együttműködése 

- Látás 

- Hallás  

- Légzés  

- Ritmus  

- Szabálykövetés és tartás 

- Kitartás. 

  

-Jó szokások kialakítása (pl. testtartás) 

 

-Együttműködés, utasítás követés, 

szabálykövetés, utánzás. 

-Egyéni szerepvállalás játékok során. 

Általános (ritmikus) rész, mely 

kapcsolódik az epochák tartalmához: 

 Számolás, 

Írás, olvasás  

Formarajz 

Euritmia,  

Ének  

Természetjárás 

Szakórákon 

 

Öltözködési és higiéniás szokások 

kialakítása az egészséges életmódra 

való nevelés. 

 

Ujj- és fonaljátékok,  

„Bagoly” 

„Sárkány” 

„Törpe sapka” 

Tapsos játékok,  

„Anyám mondta” 

„Pim Pom Pé” 

szökkenések, 

hosszú ugrókötéllel,  

„Sárkányfog” 

„Halacska” 

Babzsák használata, 

„Van nálunk egy kis egér” 

„Kézmozgató” 

 Tárgyakkal 

végzett manipuláció, 

„Kínai ugrós” 

 

Körjátékok,  

ugrások, futások, járások, dobások, 

szökdelés, ugrókötelezés egyéni és 

csoportos,  

labda és babzsák használata, 

 

Órai ritmusok, szokások. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A gyerekek örömmel vesznek részt a játékokban, tevékenységekben. 

Kialakulnak a közösség szabályai, melyek lehetővé teszik, a sokmozgásos játékok, feladatok biztonságos végre hajtását. 

Képesek a képi megközelítésben való tájékozódásra, értik a képekbe, történetekbe ágyazott feladatokat, játékokat, fejlődik 

képzelőerejük. 

Javulnak a nagy- és finom - motorikus képességek, a mozgás-koordináció, az egyensúly és ritmusérzék. 

Ujj-, tapsos-, és fonaljátékokat ismernek meg. 

Képességeik szerint futnak, szökdelnek az ugráló kötél alatt, felett. 

Ismerik a dalokkal, mondókákkal kísért mozgássorokat, körjátékokat. 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Az együtt játszás öröme, egymás tiszteletben tartása, játékszabályok betartása. 

Testkép és a tanulás testi alapjainak erősítése, megszilárdítása. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Közösen kialakított szempontok szabályok az értékelés alapjai, 

Az órai munka során a pedagógus és a diák között zajló beszélgetések, 

Az órai feladatok célok a világos mindenki számára érthető elvárások erősítik a kompetencia érzését, 

A gyermek mozgásfejlődésének követése és értékelése az év során két alaklommal félévkor és év végén szöveges formában 

történik. 

 

 

TERMÉSZETJÁRÁS 
 

Kulcskompetenica-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 36 óra 

 



 16 

Módszertani megközelítések: 

A természetjárás az életfolyamatok egészségét szolgálja. A gyerekek ösztönösen rátalálnak a számukra legmegfelelőbb 

mozgásformákra, tevékenységekre. Saját élőhelyükön találkozhatnak a természet elemeivel, és azokról saját benyomásokat 

szerezhetnek. Megpróbálják leküzdeni saját félelmeiket. 

 

Előzetes tudás: 

A gyermekek otthon szerzett tapasztalatai. A természet alapvető ismerete. Csoportban való részvétel képessége.  

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Egyensúly, tapintás, mozgás, 

hallás, szaglás, látás hő érzékelés,  

Testtudat, téri tájékozódás, 

Önkép,  

Önismeret,  

Öntudat,  

Önbizalom, 

Időbeli tájékozódás,  

Ritmus, 

Szabálykövetés és tartás, 

Oldaliság, 

Elcsendesedésre való képesség, 

Relációs szókincs (kicsi, nagy, magas, 

alacsony, stb.)t,  

Évszakok változásai, 

Őshonos növények, 

Őshonos állatok, 

Természeti elemek, időjárás, 

Kapcsolódási pont: 

-Az epochák történeteiben, meséiben,  

-Magyar nyelv és irodalom:  

-Természet mesék, 

-Formarajz,  

-Euritmia. 

-Honismeret és földrajzzal kapcsolatos 

témák. 

Járások, futások, fáramászás, gurulás, 

építés, gyűjtögetés, becslések, építés, 

válogatás 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Az erdőjárások alatt szerzett tapasztalás a gyerekek életének egészére kihat.  

A gyerekekben kialakul egyfajta pozitív viszonyulás a természethez, és teret biztosít a negatív tapasztalatokra is. 

Képesek alkalmazkodni a változó időjáráshoz, átélik és elfogadják a természet változásait.  

Felismeri, mikor milyen ruházatra van szüksége.  

Jó fizikai kondíció. 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Képes legyen kitartóan gyalogolni életkorának megfelelő távolságokon belül.  

Tartsa be a kialakított szabályokat. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Megszerzett tapasztalatait a kapcsolódó tantárgyakban hasznosítja, így ott kerül értékelésre.  

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETEK 
 

FESTÉS, RAJZ, FORMARAJZ 

 

Kulcskompetencia területek: 

Kulturális kompetencia;  

Művészeti kifejezőképesség és esztétikum; 

Anyanyelvi kommunikáció; 

Személyközi és szociális kompetenciák; 

 

 

FESTÉS 

 

Éves óraszám: 36 óra  

 

Megközelítési szempontok: 

Az első osztályos festés órák az érzékek iskolázásához járulnak hozzá.  

Színészleléskor egy, az érzékektől független elem is jelen van, vagyis a színek észlelése túlmutat az érzékek határain és a 

tárgyilagos, erkölcsi minőségek világába vezet. Az első osztályban cél a lelki mozgások megismerése, kifejezése. 

Megismerjük és jellemezzük a színek által felébresztett „lélek-mozdulatokat.” A gyermekek a festésen keresztül ismerik meg 

ezeket; jellemezni pedig akkor tanulják meg őket, amikor a festés óra utáni napokon közösen beszélgetnek a képekről. A 

feladatokat az úgy nevezett „szín-történetek” vezetik be. A színek választása összhangban áll az év körforgásával és az 

ünnepekkel. Lényeges a feladatok megválasztásában, hogy a gyermek összhangot élhessen át a festésórák és az aktuális 

események között. 

 

Előzetes ismeretek: 
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Az óvodában illetve otthon szerzet tapasztalataik az ábrázolás alakítás területéről. A Waldorf -óvodákban is vannak 

festésfoglalkozások, ahol ugyanezzel a technikával festenek a gyerekek. Az iskolai munka ennek folytatása. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

Kézügyesség és fantázia fejlesztése. 

Kitartó figyelem képességének 

fejlesztése. Pontos megfigyelés 

képességének iskolázása. 

Kommunikáció és kooperáció 

fejlesztése. 

 

Színminőségek  

Színkeverések 

Ünnepkör, évszakok 

A gyermekek bevezetése a vizuális 

művészetekbe 

Az akvarell festés technikai alapjainak 

kialakítása. 

Színhasználat kialakítása. 

 

 

Festés 

Festés primer színekkel sárga, piros, 

kék. 

A tanár által mesélt szín-történetek 

által színfoltok (árnyalatok) festése. 

A színkör bővülése a primer színek 

keverésével. 

A színek polaritásának megismerése 

(harmóniák – diszharmóniák). 

A festés technikájának elsajátítása: 

(nedves, papír, híg-vizes alapú festék.) 

Festés – színes – papírokra. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A gyerekek elsajátítják a festés alapjait, megtanulják a helyes ecsethasználatot és a vizes festés technikáját. 

A színmesék segítségével elmerülnek a három alapszín világában. A három alapszín használatával eljutnak a kevert 

 színekhez. 

A festésen keresztül megtapasztalják a különböző színharmóniákat, színhangulatokat. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

Az ecset használatának elsajátítása  

A gyermek a teljes felületet telíteni tudja a színekkel. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A munkák kiállítása és megbeszélése az osztályban. 

Iskolai kiállítások 

 

 

RAJZ, FORMARAJZ 
 

Éves óraszám: 36 óra  

 

Megközelítési szempontok: 

A rajzolás kiindulópontja az egyenes és a görbe vonal. A gyermekek tapasztalatot szereznek az egyenes vonalak és a görbék 

közti jellemző különbségről rajzoláson keresztül is. Felfedezik jellemzőiket úgy is, hogy egész testükkel mozognak a térben. 

Az egyenes vonal egyértelmű iránya összpontosítást követel, és azt, hogy az akaratnak a gondolkodás mutasson utat. A 

dinamikus, vándorló görbe vonal, melynek pontos céliránya nincs, helyet ad az egyéni variációknak; az akaratot az érzés 

irányítja. Miután a gyermekek biztonságra tettek szert a vonalrajzolásban, az első osztály fő elemei a szimmetrikus forma és a 

forma kiegészítései lesznek. A formarajz, mint írás előkészítő gyakorlat közvetlenül kapcsolódik a betűtanuláshoz, a 

szabályos íráskép kialakításához. 

 

Előzetes ismeretek:  

A kisgyermekkorban megszerzett forma- és térérzékelése segíti a formák pontos kialakítását. Ugyanakkor a mozgás- és 

egyensúlyérzék is fontos szerepet játszik ebben a tanulás folyamatban. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

Tapintás, életérzék, sajátmozgás- és 

egyensúlyérzék fejlesztése 

A látási figyelem fejlesztése 

Pontos megfigyelés képességének 

iskolázása. 

Finommotorikus képességek, 

eszközhasználat fejlesztése. 

Fantázia fejlesztése. 

Kitartó figyelem képességének 

fejlesztése.  

Kommunikáció és kooperáció 

fejlesztése 

Színminőségek, színkeverések 

méhviszkrétával 

Az egyes színek tapasztalata – fehér – 

papíron.  

A primer színek találkozása:  

kék – sárga, sárga – vörös stb. 

A méhviaszkréta technikai lehetőségei 

Vékony – vastag, sötét-világos vonalak. 

Árnyalatok, színfoltok 

Az egyenes és variációi: 

   függőleges, vízszintes és átlós vonalak  

   találkozások különböző szögekben 

    szabályos oldalú alakzatok 

A görbe és variációi 

Rajzolás méhviaszkrétával 

 

Rajzolás méhviaszrúddal, vastag 

ceruzával. 

 

Gyakori smétlések 

 

Gyakorlás táblakrétával kis táblákon 

 

Homokba rajzolás 

 

Hóban formák kijárása 

 

Nagymozgások gyakorlása 
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     homorú és domború görbék  

     hullámok, 

     körök, ellipszisek,  

     spirálok 

Egyenesekből és görbékből álló ritmikus 

ismétlődések 

Nyitott és zárt formák 

Teljes és hiányos formák 

Szimmetrikus formák 

Statikus és dinamikus formák 

Euritmia; 

Szabad játék és mozgás; 

Magyar nyelv és irodalom; 

Idegen nyelvek történetei; 

Mozgásos játékok; 

Ünnepek 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A gyermekek elsajátítják a méhviaszkréta használatát. 

Biztonságot szereznek az egyenes és a görbe vonalak megrajzolásában.  

A megrajzolt formákat meg tudják nevezni.  

Eligazodnak a térben, azt követően átlátják a írásbeli munkában számukra adott kereteket.  

A formák méreténél és elhelyezésénél képesek a megfelelő arányokkal dolgozni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények 

Képesek egyenes és íves vonalak leképzésére, betűelemek rajzolására. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A munkák kiállítása és megbeszélése az osztályban.  

Iskolai kiállítások. 

 

 

KÉZIMUNKA 
 

Kulcskompetencia területek: 

Anyanyelvi kommunikáció 

Személyközi és szociális kompetenciák 

Kulturális kompetencia;  

Művészi kifejezőképesség és esztétikum; 

Technológiai kompetenciák;  

 

Éves óraszám: 72 óra  

 

Megközelítési szempontok: 

Az örömmel és jókedéllyel végzett ritmikus tevékenységek a gyermek akaratát egészségesen fejlesztik. A fő téma a kötés, 

mely fejleszti mindkét kéz mozgékonyságát és a róluk való tudatosságot, másrészt felébreszti és serkenti a gyermekek 

mentális erőit a betűtanulás során. A gondolkodási képességekre is fejlesztően hatnak a kézügyességet fejlesztő gyakorlatok. 

A tevékenységek sorrendjénél fontos szem előtt tartani, hogy a gyerekek átlássák a folyamatokat. Pl: A fonallal való munka 

előtt történetet hallgatnak a bárányról, a gyapjúnyírásról, gyapjúval dolgoznak, fonalat sodornak. Ahhoz, hogy a tanulás belső 

tapasztalattá váljék, az egész évben fontos a tapintás érzékének fejlesztése különféle anyagminőségek és technikák 

megismerése által. Cél, hogy a gyermekek hasznosnak érezzék azt, amit a kezükkel készítenek, ezért használati tárgyak 

készítése elsődlegességet élvez a dísztárgyakkal szemben.  

 

Előzetes ismeretek: 

Az életkornak megfelelően fejlett test és térérzék, kézkoordináció, irányok ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

Alapérzékek: tapintás, életérzék, 

sajátmozgásérzék és egyensúlyérzék 

fejlesztése 

 

Oldaliság kialakítása megerősítése. 

Térbeli tájékozódás 

Finommotorika fejlesztése. 

 

A gyapjú   

A kézikötés: szemfelszedés, lustakötés 

Famunka 

Papírmunkák 

Méhviaszfigurák 

Kézivarrás 

 

 

Színes gyapjúkép készítése 

Gyapjú tisztítása, festése 

növényi festékekkel, sodrás, 

nemezelés, fonás 

Ujj-játékok. 

Kötőtű készítése.  

Kötés sima szemmel: 
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Kitartás erősítése. 

Megismerési és befogadóképesség: 

közvetlen tapasztalatszerzés, az 

anyagokkal való érintkezés, az érzékelés 

érzékenységének fokozása. 

 

Megfigyelési- , tervezési-, szervezési 

képességek fejlesztése. 

 

Kreativitás, fantázia működtetése, 

fejlesztése. 

 

Érzelmi gazdagodás, az empátia, intuíció 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom; 

Matematika; 

Szabad játék és mozgás; 

Földrajz és honismerettel kapcsolatos 

témák. (pl. évszakok változása, ünnepekre 

való készülődés, Márton-napi bazárra 

portéka készítése közösen.) 

 

 

törpécskék, labdák, furulyatokok 

készítése 

Egyszerű öltéstechnikákkal 

uzsonnakendő varrása (pl. 

formarajzminta előöltéssel) 

 

Kiegészítő munka: 

selyempapírtépés, átlátszó díszek 

készítésére, papírlampionok, 

egyszerű papírsárkány. 

Évszakokhoz, ünnepekhez és 

főoktatáshoz kapcsolódóan: 

rongybabák, gyapjúbabák és 

állatok vágás és varrás nélkül 

kötözéssel.  

Fonás füvekből és puha 

természetes anyagokból. 

 

Különböző formák, alakzatok 

kialakítása méhviaszból, 

agyagból: 

Formázás méhviasszal (szabad 

munkák, állatok, virágok, manók 

készítése, gyertya díszítése stb.) 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Képes figyelemmel kísérni munkáját. 

Kézügyessége fejlődik, finomabb, differenciáltabb ujjmozgásokra lesz képes, megtanul sodorni, fonni, kötni. 

Képes örülni az elkészült munkadaraboknak, és megbecsüli azokat. 

Képes felismerni a környezetében a kézzel készített tárgyakat, és azokra tisztelettel tekint. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

Biztonsággal tudjon szálat sodorni és fonni, sima szemekkel kötni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A készülő munkadarabok folyamatos korrekciója.  

Mindennapi használat. 

Iskolai kiállítás. 

 

 

DRÁMA 
 

Kulcskompetenica-területek  

Kulturális kompetencia (gondolatok, élmények és érzések kreatív kifejezése),  

Kommunikáció,  

Személyközi kompetencia (a személyközi készségek hatékony alkalmazása a köz- és magánéletben)  

Vállalkozói kompetencia (az egyén felelőssége saját cselekedetei iránt). 

 

Éves óraszám: 12 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A drámával való foglalkozás célja nem művészek nevelése, hanem a művészi tevékenységen át a minden egyes gyermekben 

létező saját képességek és életcélok kibontakoztatása. 

 

Előzetes tudás: 

Szabadjáték, csoportos gyermekjátékok (fogócska, körjátékok, bújócska,stb.) 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A zaj és csend közötti különbség 

érzékelésének képessége. 

Helyes szokások kialakítása. 

Tekintély követése. 

A kapcsolatteremtés képességének 

fejlesztése. 

Memória, figyelem fejlesztése. 

Ritmus (tevékenységek részei- és 

A magyar nyelv és irodalom órák tér-, 

mozgás, ritmusérzékelési, 

beszédtechnikai gyakorlatai. 

A mozgás órák játékai. 

A művészeti órák érzékfejlesztő 

gyakorlatai. 

 

Egy rövid mese dramatizálása 

körjátékok alapján az egész osztály 

részvételével. 

Közös beszéd, ének.                                 

Ujj-és fonal játékok. 

Ujjbábok és tárgyjátékok, 

papírszínház, termésbábok készítése a 

különböző szakórákon. 
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egymáshoz való kapcsolódása).  

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Az adott színpadi formában képes társaival együtt mozogni, beszélni, énekelni.  

Jó kedéllyel vesz részt a tevékenységekben. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Az adott színpadi formában törekszik társaival együtt mozogni, beszélni, énekelni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Előadás, bemutató az iskolai közösség előtt. 

 

 

ZENE 
 

Kulcskompetenica-területek  

- anyanyelvi kommunikáció, 

- kulturális kompetencia, 

- személyközi és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám:36 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Az iskola első éveit az óvodához hasonlóan a “kvinthangulat” hatja át. A “kvinthangulat” egyik legfontosabb jellemzője a 

légzés minősége. Annak, hogy a gyerekek váltakozva hol maguk zenélnek, hol hallgatókká válnak, ébresztő, harmónizáló 

hatása van a lelkükre. Éneklés és mozgás együtt járnak. A dallamvilágot még nem köti “földhöz” a metrikus mozgás. A zene 

mozgó kép szerepét töltheti be. Az első osztályokban legfontosabb hangszer az emberi hang. Az éneklés mellett olyan 

egyszerű technikájú hangszereket ismertetünk meg a gyermekekkel, melyek sokféleségükben is egy egész érzetét próbálják 

táplálni a tanulókban. Ezeket a hangszereket minden gyerek használja, néha egyidőben, néha kisebb csoportokban, egyenként 

is. Ebben a korban a gyermek még nem képes a saját hangjára ráfigyelni. Az intonáció a felnőtt tiszta hangja meg a jól 

behangolt hangszer hatására fokozatosan csiszolódik. 

 

Előzetes tudás: 

- Gyerekdalok, dalos körjátékok ismerete az óvodából 

- Spontán énekbeszéd mozgásos játékokhoz kötődve 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

Figyelem 

Egyensúlyérzék 

Hallás 

Intonáció 

Közös figyelem fejlesztése.  

A belső nyugalom képességének 

fejlesztése 

Egyszerű technikájú hangszerek 

megismerése  

Népi gyermekjátékok, körjátékok  

Egyszerű pentaton népdalok  

Napszakokhoz, évszakokhoz, ünnepekhez 

kapcsolódó műdalok, népi gyermekjátékok, magyar 

népdalok (pentaton) 

- A különböző epochákhoz kapcsolódó mesék 

illusztrálása, dramatizálása zenei elemekkel. 

- Az éneklés, mint jeladás, átvezetés két mozzanat 

között, hangulatteremtés. 

 A főoktatások ritmikus részének mindennapos 

eleme a zene és a közös éneklés. 

Ünnepekre való közös készülődés. 

Az egyéb tantárgyak zenés, ritmikus részeiben a 

közös beszéd és éneklés rendszeresen megjelenik. 

 

Játék pentaton furulyán 

és gyermek lírán. 

Csoportos éneklés, 

ritmizálás. 

Csendgyakorlatok 

Az éneklés és a mozgás 

együttes megtapasztalása, 

gyakorlása.  

Történetek megjelenítése 

zenével. 

Hangulatok érzékeltetése 

zenei eszközökkel. 

  

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Éberebb figyelem kialakulása a csoportos zenélés hatására. 

Dalokat ismernek fel hallás után. 

Megtanulják helyesen használni a pentaton furulyát, a gyermekhárfát, melyeken a tanár által előjátszott dallamokat és a már 

tanult énekeket játsszák. 

Differenciálódik a zenei hallásuk. 

Fejlődik a ritmikai, dallamvezetési képességük. 

Körjátékokban kedvvel vesznek részt. 

Ismernek népi gyermekjátékokat, egyszerű pentaton népdalokat 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A hangszereken a tanár által előjátszott improvizált dallamokat, rövid, ismert dalokat képesek eljátszani. 
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A közös éneklésben részt vesznek. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az iskola közössége előtt az évszak ünnepeken illetve a dráma-napokon bemutatott produkciók.  

 

 

EURITMIA 
 

Kulcskompetencia területek: 

- Anyanyelvi kommunikáció 

- Matematikai kompetenciák 

- Személyközi és állampolgári kompetenciák 

- Kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 36 óra 

 

Módszertani megközelítések:  

A tanítást a mesehangulat hatja át. A mesék képeivel belső átélésből jelennek meg a térbeli formák. A mozdulatok teljesen az 

utánzásra épülnek, a zene csak kíséri a mozgást, hangulati aláfestést biztosít. Minél több térbeli formát sajátítanak el és 

gyakorolnak a gyerekek. 

 

Előzetes tudás:  

Alapvető az iskolaérettséggel járó biztonságos mozgás és egyensúlyérzék. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Az utánzás készségének fenntartása, 

amely elősegíti a tanulási 

képességeket. 

Az alapvető térirányok 

megkülönböztetése, a térben való 

tájékozódást segítő gyakorlatok 

megismerése, gyakorlása. 

A különböző lépés-, szökkenésfajták 

elsajátítása. 

A gyermek érzelmi biztonságának 

megalapozása, szociális 

érzékenységének megerősítése. 

A mozgás a gyermek megismerő 

tevékenységének az alapja, ezért 

szorosan kapcsolódik a tanításhoz. Az 

epochák témája meghatározza az 

euritmia órák tematikáját , így 

kapcsolódik a formarajzhoz, írás, 

olvasás tanításhoz. A zenei hallás 

fejlesztése a zene élményszerű 

átélésével történik. 

Egyenes és íves mozgások gyakorlása 

(kör, spirál, lemniszkáta)  

Magán- és mássalhangzók  

utánzása ( kevés, nagy hangzók)  

Lépés, szökkenés, dobogás,  

galoppugrás (fogváltós ugrás)  

Finommozgások fejlesztése,  

ügyességi gyakorlatok 

Térirányok (jobb, bal, fent 

lent, elől, hátul)  

Pentaton dallamok,  

kvinthangköz mozdulata 

 

A fejlesztés várt eredményei:  

A különböző mesék utánzásán alapuló mozgások által, mélyebb kapcsolat jön létre a nyelvi és zenei elemekkel, a nyelv és a 

zene kifejező erejével. Ez segít megalapozni a gyermek érzelmi biztonságát, elősegíti tanulási képességeit. 

Az egész osztállyal tud különböző térformákban együtt mozdulni. 

Megtanulja a főbb térirányokat megkülönböztetni, a különböző lépés és szökkenésfajtákat örömmel és biztonsággal 

váltogatni. 

Fejlődik az utánzóképessége. 

A sok mozgás javítja az izomtónus-szabályozást, élénkíti az anyagcsere folyamatokat. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 

A tanórákon és a bemutató órán való aktív részvétel. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  

Egy téma lezártával vagy a tanév végén előadás bemutatása 

 

 

GYAKORLATI ÉLET MODUL 
 

MINDENNAPI TENNIVALÓK 

 

Kulcskompetencia területek: 

Személyközi kompetenciák: önállóság 

Anyanyelvi kommunikáció 

 

Éves óraszám: 10 óra 

 

Módszertani megközelítések: 
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A szokások kialakításában a ritmusra és a fokozatosságra, a képi nyelven történő utasításokra építünk.  

 

Előzetes tudás: 

Az óvodában és a családban megszerzett elemi szokások: önálló öltözködés, étkezés. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A szűkebb környezetében 

biztonságosan tájékozódjék. 

A mindennapos, hétköznapi 

tevékenységeket (öltözködés, egyéni és 

közösségi étkezés, közös utazás) 

legyen képes ügyesen végezni, ismerje 

az ezekkel kapcsolatos szokásokat. 

Ismerje és legyen képes betartani a 

természetjárás során kialakított 

szokásokat. 

Végezzen időszakos segítséggel 

rendszeres, rövid, önálló munkákat.  

Legyen képes a közös játékban jó 

kedéllyel részt venni. 

Célunk a meséken, történeteken 

keresztül a vallásos érzület 

felébresztése 

 

Odafigyelés, kérdezés, beszélgetés, 

együttműködés 

fejlesztése 

 

Önbizalom fejlesztése 

 jó kedéllyel végzett rendszeres munka  

Az egyes tantárgyakon belül kialakított 

szokások 

Az évkör hagyományos ünnepei 

 

 

 

 

 

Szokások kialakítása:  

környezet rendben tartása 

Önálló öltözködés 

Tevékenységek az ünnepre való 

készülődés során (takarítás, sütés, stb.) 

Közös étkezések viselkedési formáinak 

gyakorlása 

Mesék, történetek, legendák 

meghallgatása 

Beszélgetés  

Rajzolás, festés 

Drámajáték 

Játék 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Jó kedéllyel vesz részt a közösségi munkákban,  

önálló munkavégzéskor képes életkorának megfelelő terjedelemben figyelni.  

Önállóan ügyesen végzi a mindennapi dolgait.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

Életkorának megfelelően legyen képes a közösségi életben részt venni,  

önálló feladatait elvégezni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Beszélgetések 

 

 

EMBERISMERET ÉS ETIKA I. 
 

Kulcskompetenciaterületek:  

Személyközi, interkulturális és szociális:  

a másik ember iránti érdeklődés és tisztelet. 

Anyanyelvi:  

érzéseinek, gondolatainak nyílt, őszinte kifejezése  

Természettudományos:  

a természeti jelenségek iránti érdeklődés, a természetben működő folyamatokkal szembeni tisztelet és hála    

 

Éves óraszám: 30 óra  

 

Módszertani megközelítések 

A Waldorf-iskola mindennapjaiban természetesen van jelen az erkölcsi nevelés, az emberismeret, mely mind a tantárgyi 

ismeretanyagban, mind a feldolgozás módszerében megjelenik. Ebben a szabadon választható modulban lehetőséget adunk 

egy-egy témában való elmélyedésre, megbeszélésre. A történetek képi tartalmán, érzelmi hatásain keresztül ápoljuk a 

gyerekek spontán vallásosságát.  

 

Előzetes tudás 

A családból hozott szokások. 
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Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Kapcsolódási pontok, 

témák 

Tevékenységi formák 

A természetben működő jelenségek iránti csodálat és 

tisztelet érzésének ápolása  

Az évkör ünnepeihez kapcsolódó szokások ismerete 

A jó és rossz, a morálisan szép és csúnya 

megkülönböztetésének képessége 

A figyelem fejlesztése 

Kövek 

Fák, növények 

Állatok 

Tűz 

Víz 

Levegő 

Föld 

A főoktatás történetei 

Egyéni és csoportos munkák 

Frontális munkák 

Történetek hallgatása, feldolgozása  

Éneklés 

Rajzolás 

Beszélgetés  

Ünnepeken való részvétel 

 

A fejlesztés várt eredményei  

Érdeklődéssel és tisztelettel fordul az emberek és a természet felé. 

Társas kapcsolatait udvariasság, bizalom, figyelem jellemzi. 

Nyíltan, őszintén fejezi ki gondolatait. 

Bizalma van a világban, bizalma van önmagában. 

Jó kedéllyel van jelen, örömmel tevékenykedik. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények: 

Ilyen követelményt nem támasztunk 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 

A gyermek állapotát jellemezni tudjuk a beszélgetésekben való jelenlétéből,  

az általa mesélt dolgokból,  

rajzaiból. 

 

 

TANULÁSMÓDSZERTAN 
 

Kulcskompetenica-területek  

- a tanulás tanulása 

 

Módszertani megközelítések: 

A tanulásnak többféle értelmezése van. Ezeken az órákon a hagyományos értelemben vett iskolai tanuláshoz szükséges 

képességek fejlesztése történik, azoknak a tanulási módszereknek és viszonyulási formáknak az elsajátítása, amelyek bármely 

tantárgy eredményes tanulásához biztos alapot adnak. 

 

Éves óraszám: 12 óra 

 

Előzetes tudás: 

Nem igényel ilyet. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Tiszta beszéd fejlesztése, ha 

szükséges, logopédiai fejlesztés 

Szövegértés: 

Megélt szituációban való adekvát 

viselkedés 

Szókincs- 

gyarapítás 

emlékezetfejlesztés 

Figyelem fejlesztése 

Gondolkodás fejlesztése 

Helyes tanulási szokások kialakítása 

Idő- és térviszonylatok 

Találós kérdések 

Formarajz 

Anyanyelv 

Matematika 

Művészeti tevékenységek 

rendszeres gyakorlása. 

Rendszeres mozgás 

A tanár tiszta beszédének utánzása sok közös 

szövegmondással 

Instruáló játékok 

Hallott szöveg feldolgozása rajzolással 

Rendszeres beszélgetések, 

 saját rajzról, munkáról rövid megnyilatkozás 

Szógyűjtések, cselekvésbe ágyazott 

magyarázatok 

Memoriterek utánzás útján történő elsajátítása 

Koncentrációs gyakorlatok belső kép és 

ritmus segítségével, csöndgyakorlatok 

Taneszközök rendben tartása 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanulási háttérképességei fejlődnek 

Figyelmének terjedelme növekszik 

Kedvvel végzi a feladatait. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Életkorának megfelelő figyelemmel rendelkezik, 

jó kedvvel dolgozik,  

a feladatok iránt érdeklődő. 
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A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Beszélgetések, bemutatók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. évfolyam 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Kulcskompetenica-területek  

Anyanyelvi kompetenciák  

A tanulás tanulása 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 240 óra 

 

Módszertani megközelítések 

A mozgásos és érzékszervi képességek, készségek területei ugyanazok, mint első osztályban. Az osztályra jellemzők és az 

egyéni különbségek szerint lehet meghatározni a továbbhaladást. Több a kisebb csoportos, esetleg önálló feladat. Ezen az 

évfolyamon a morális polaritások közegén keresztül fejlesztjük - többek között - az anyanyelvi képességeket is. Konkrét, 

feldolgozandó történetekként a szentek legendái és a fabulák állnak rendelkezésünkre ehhez. Az időben való tájékozódás 

fejlődését az évkör, ünnepek tematikája, valamint a víz körforgása téma segítik. A nyomtatott kisbetűs szövegek olvasását 

megelőzi a betűk írásmódjának tanulása. A Meixner Ildikó által ajánlott betűtanítási sorrendet követjük. A gyerekek saját 

írott szövegeiken tanulnak eleinte olvasni, majd áttérnek a könyvekre. A folyóírás tanulását formarajzos bevezetés, alapozás 

előzi meg. Az osztálytanító mérlegeli, hogy érettek-e a részképességek a folyóírás bevezetésére, és dönthet arról, hogy a 2. 

vagy a 3. osztályban tanítja.  

 

Előzetes tudás:  

Az első osztályban megszerzett tudásra alapozunk, a nyomtatott nagybetűk ismeretére, a gyermekek által ismert rövid 

szövegek leírásának képességére.  

A gyerekek képesek közösen végrehajtani egy már elmélyített beszéd- és mozgásgyakorlatot. 

A gyerekeknek ismereteik vannak az évszakok váltakozásáról, a napszakokról; kirándulásaik alkalmával megismerték az 

iskola környékét, a Hámorhoz közeli kirándulóhelyeket, a Szinva-patakot, a Hámori-tavat, a vízesést.  

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, 

kapcsolódási pontok 

Tevékenységi formák 

Mozgásos és érzékszervi 

képességek, készségek 

Tájékozódási képesség 

továbbfejlesztése a síkban és 

térben. 

 

A beszéd és mozgás 

egyidejűségének, összhangjának 

tudatosítása. 

 

Beszéd, beszédészlelés, beszédértés 

Nyelvi mintakövetés a beszédben, 

szóbeli önkifejezés ápolása. 

Kérdések és válaszok 

megfogalmazásának képessége. 

 

Nyomtatott kisbetűk, 

olvasás 

Állattörténetek, 

fabulák 

Szentek legendái 

Láncmesék  

Természetről szóló 

történetek 

Történetek, mesék a 

víz körforgásáról a 

természetben; a 

folyóvíz építő és 

romboló hatásáról. 

Évszakok, hónapok 

Mozgás: páros, mozgásos játékok, ugrókötelezés, 

ugróiskola. 

Mozgás órákon: figyelemjátékok, kérdés-feleletre épülő 

játékok. 

Mozgáskoordinációs gyakorlatok 

Egyensúlygyakorlatok. 

Térorientációs gyakorlatok. 

Térben lejárt formák rajzolása, rajzolt formák térben 

kijárása, lemozgása. 

Visszatartott mozgások, mozdulatok gyakorlása a 

játékokban. 

Ritmusgyakorlatok.  

Agyagozás: hullámzó, kanyargó „vízfolyás” elkészítése, 

vízben élő élőlények megformázása agyagból (pl. kagyló, 

csiga, hal, polip stb.) 



 25 

Gesztusok, mimika „olvasásának” 

képessége . 

Gondolkodási képesség fejlesztése.  

Aktív szókincs bővítése. 

Memória, emlékezet fejlesztése és 

a szókincs gyarapítása. 

Szociális képességek fejlesztése. 

 

Írás, helyesírás 

Nyelvi mintakövetés az írásban. 

Hang és betű, szótag, szó 

felismerése. 

Nyomtatott nagybetű és nyomtatott 

kisbetű/folyóírás betűinek ismerete. 

Egyszerű, gyakran előforduló 

szavak helyesírása. 

Mondatkezdő nagybetű 

alkalmazása. 

Saját és szüleik, társaik nevének 

helyesírása. 

Születési  dátum, 

 lakcím helyesírása. 

Hibajavítás segítséggel. 

Az ÁBC pontos ismerete. 

 

Olvasás, szövegértés 

Az olvasási készség fejlesztésével 

párhuzamosan a figyelem, 

megfigyelés, ritmus, emlékezet, 

képzelet fejlesztése. 

A hangos olvasás fejlesztése. 

A néma, értő olvasás tanítása, 

fejlesztése. 

Gondolkodási képességek, időben 

és térben való tájékozódási 

képesség fejlesztése. 

Ismeretek a víz útjáról a forrástól 

az éren, csermelyen, patakon, 

folyón, folyamon át a tengerig. A 

folyóvíz és az állóvíz közötti 

különbségek ismerete:„folyó”, „tó”  

 

 

Valamennyi egyéb 

tantárgy: az 

életkornak megfelelő 

instrukciók 

megértése, 

értelmezése. 

A kézimunka órák 

valamennyi 

tevékenysége  

Formarajz: 

szimmetria 

gyakorlatok 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszeres reggeli beszélgetések. 

Beszédgyakorlatok (közösen és egyénileg is). 

Saját élmény elmesélése. 

Mással történt események követése, érdeklődő kérdések 

megfogalmazása.  

Fabulák eljátszása, dramatizálása. 

Nyelvtörők, közmondások, szólások tanulása. 

Találós kérdések gyűjtése. 

Szómagyarázatok. 

Mondatokba értelemnek megfelelő szavak keresése. 

Nyelvtörők, közmondások, szólások értelmezése. 

Játékok a beszédritmussal, beszédtempóval, hangszínnel, 

hangerővel.  

A bizonyítványvers megtanulása, önálló elmondása. 

Önálló versmondás (erős ritmusú és sok ismétlést tartalmazó 

versek, természetversek) 

Írástanulás sokoldalú, mozgásos megerősítéssel. 

A betűformák követése a nagy mozgásoktól az 

ujjmozgásokig. 

Először nagy, majd egyre kisebb megformálás a helyes 

irányok és arány tartásával vonalrendszerben. 

Nyomtatott kisbetűk/folyóírás írása vastag színes ceruzával.  

Előkészítéssel, segítséggel rövid történet másolása. 

Hallásgyakorlatok. 

Önállóan szavak, mondatok, szókapcsolatok írása. 

Helyesírási gyakorlatok másolással, összehasonlítással, 

majd javítással. 

Névjegykártyák készítése. Címzés készítése. 

Meghívók készítése. 

Osztálykönyvtár kialakítása, a könyvek betűrendbe sorolása. 

Frontális oktatás: a tanító történetet mesél, másnap ezt a 

gyerekek felidézik, újramesélik 

Felkészülés az olvasásra.  

Hangos olvasás kórusban, a helyes hangsúlyozás tanulása 

utánzáson keresztül. 

Olvasás önállóan.  

Szavak, mondatok, rövid versek, mesék, történetek olvasása.  

Az olvasás gyakorlása: az egyéni különbségeknek megfelelő 

terjedelmű és nehézségű szövegek hangos és néma olvasása. 

Változatos, szövegértésre vonatkozó feladatok megoldása. 

Versek tanulása az évszakokról, hónapokról, ünnepekről. 

Szövegek írása, olvasása az évszakokról, hónapokról, a víz 

körforgásáról. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Az irányokat (jobb, bal) biztonságosan alkalmazzák önállóan is. A párosával végzett gyakorlatoknál tudnak társukra figyelni, 

együtt mozogni.  

Az első osztályban elsajátított képességek további ápolása mellett, az önálló versmondásban is jártasságot szereznek 

(bizonyítványversek elmondása). Örömmel, szívesen mondanak együtt verset.  

Képesek bizonyos hangszínben, mozgásban belső tulajdonságokat észrevenni (Pl. félénk, gőgös, bátor, ravasz, stb.) A hallott 

történeteket önállóan fel tudják idézni szóban a cselekmény időrendjét követve. 

Gyakorlatot szereznek általuk ismert szövegek kórusban történő szótagolására. Jártasságot szereznek a találós kérdések 

megértésében és megfejtésében. Képesek egyszerű nyelvi játékokban való részvételre pl. szólánc. Részleteiben képesek a 

tanárok által elmesélt történetek felidézésére.  

Megtanulják a nyomtatott kisbetűk írását, a betűk abc sorrendjét. Képesek az életkoruknak megfelelő hosszúságú szövegek 

pontos másolására. Jártasságot szereznek néhány gyakori szó helyes betűzésében és elválasztásában. Gyakran használt, rövid 

szavakban a hosszú és rövid magánhangzót és mássalhangzót helyesen jelölik. A mondat nagy kezdőbetűjét helyesen 

alkalmazzák. A saját és szüleik, társaik nevét helyesen írják. A lakcímüket helyesen írják. A dátumot, születésük idejét 

helyesen írják.  

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 

Legyen képes 

a közösségben való munkára,  

egy rövid történetet újramesélésére, 

az év során tanult, neki legjobban tetsző versek önálló elmondására. 

Legyen képes figyelmesen másolni. 

Ismerje a nyomtatott kisbetűket. 
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A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az osztály egy közös darabot készít és mutat be az iskolai közösség előtt. 

Egyéni felmérés: az osztálytanító a fejlesztőpedagógussal  felméri minden gyermek nyelvi, motorikus, koordinációs, látási- 

és hallási képességeit. Különös gonddal vizsgálják meg azokat a gyerekeket, akiknél a következő jelenségek közül, több 

egyidejűleg fordul elő: 

gyenge egyensúly  

gyenge koordináció 

szaggatott mozgás 

nehezen dob és kap el labdát 

nehezen tud egyenesen ülni vagy állni 

helytelen ceruzatartás 

helytelen betűformálás 

képtelen egyenesen írni előre vonalazott lapon 

összekeveri a kis- és nagybetűket 

felcseréli vagy megfordítja a betűket, számokat (b/d, p/q, u/n, s, 2, 3, 5, 7, 9...) - túl sok vagy  

kevés lábat rajzol a betűknek (m, n) 

nem tiszta beszéd 

rossz emlékezőképesség 

MATEMATIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

- a matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazása/összeadás, kivonás, szorzás, osztás/ 

 

Éves óraszám: 120 óra 

 

Módszertani megközelítés:  

Mivel az első három év alkot egyfajta egységet, így ebben az évben folytatódik, ami elsőben megkezdődött.  Az emlékezeti 

gyakorlás természetes gyermeki szükséglet, ezért erre nagy hangsúlyt fektetünk. A fejben, emlékezetben tartás gyakorlása a 

számolási képességeket erősíti. A fő téma a szorzótábla tanulása, amelyet a szorzatból kiindulva (Pl. 4 – az – egyszer négy, 8 

– az – kétszer négy, stb.) tanítunk. 

 

Előzetes tudás:  

Az első osztályban kialakult számfogalom és a négy alapművelet ismerete. Legyen kialakult mennyiségfogalma 10-es 

számkörben. Legyen képes a számjegyeket felismerhetően, pontosan leírni 20-as számkörben. Legyen képes egyesével 

számlálni 20-ig. Eszköz segítségével legyen képes kivonni, összeadni 20-as számkörben. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Érzékelés fejlesztése: 

Mozgásérzék. 

Egyensúlyérzék . 

Testséma. 

 

Megfigyelőképesség fejlesztése. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés képességének a 

fejlesztése. 

Emlékezet fejlesztése. 

 

A négy alapművelet 100-as 

számkörben. 

Számok írása, olvasása 100-ig, 

felsorolásuk növekvő és csökkenő 

sorrendben. 

Számok nagyság szerinti 

összehasonlítása, sorba rendezése, 

bontása. 

A kétjegyű szám, mint egy kerek 

tízes és egy egyjegyű szám összege. 

Egyes és tízes számszomszédok. 

Helyi érték, alaki érték előkészítése. 

A mozgásból kiindulva ismerkedés a 

számsorokkal. 

Szorzótábla. 

Egyszerű, egy művelettel leírható, 

 

Alapműveletek gyakorlása szóban és 

írásban 

Fejszámolás 

Szorzótábla 

Szöveges, talányos, tréfás feladatok 

 

 

Mozgásórák: ugrálás, ugrókötelezés. 

Minden egyéb óra, tevékenység, ami 

számlálásra, számolásra nyújt 

lehetőséget. 

Földrajzzal és honismerettel 

kapcsolatos témák:  

- évszakok váltakozásának 

megfigyelése.  

- megfigyelési gyakorlatok. 

 

Mozgásos tevékenységek: 

lépegetés (előre-hátra) 

ugrálás (számsorokhoz) 

ugrókötelezés (számsorokhoz) 

számolás a testen, a számsorok 

hangsúlyozásával 

kiszámolók, számolás az ujjakkal 

párválasztós játékok 

 

Számolás, csoportosítás tárgyakkal, 

egymással (látás, ill. tapintás 

segítségével) – helyi értékek 

bevezetéséhez: tárgyak „beváltása” 

(több kisebb ér egy nagyobbat), 

frontálisan ill. egyénileg 

 

Számolás, csoportosítás hangokkal 

(hallás segítségével) – helyi értékek 

bevezetéséhez: más hangmagasság 

jelenti a tízest, más az egyest 

 

Nagyobb mennyiségű (százas 

számkörben) tárgyak számának 

becslése 

 

Játékok több dobókockával 
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konkrét élethelyzetből születő, 

szöveges feladatok megoldása, a 

számokról és a műveletekről tanultak 

gyakorlására, elmélyítésére.  

Fejszámolás. 

Táblásjátékok 

Füzetmunka:  

számjegyek, műveletek írása 

rajzok készítése 

egyszerű szöveges feladatok rajzos 

megjelenítése 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Biztos szám- és műveletfogalom 100-as számkörben. 

Biztonsággal számolnak fejben és leírva 100-as számkörben. 

1000-es számkörben felismerik és olvassák a számjegyeket, megállapításokat tudnak tenni, melyik kisebb, nagyobb, több, 

kevesebb, melyik számnak melyik a szomszédja, melyik páros, melyik páratlan. 

Képes a számmennyiségek bontására, csoportosítására. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

Legyen kialakult mennyiségfogalma 20-as számkörben. 

Legyen képes a számjegyeket felismerhetően, pontosan leírni 100-as számkörben. 

Legyen képes egyesével és párosával, ill. ötösével számlálni 100-ig. 

Eszköz segítsége nélkül legyen képes kivonni, összeadni 20-as számkörben 

Eszköz segítségével legyen képes kivonni, összeadni 100-as számkörben. 

A szorzótábla ismerete –ötösig. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az iskolai közösség előtti bemutató 

Egyéni felmérés 

Füzetben végzett munka értékelése szóban. 

 

 

IDEGEN NYELV 
 

Kulcskompetencia-területek  

Kommunikatív kompetencia: a tanulók tudják megoldani feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, a munka világában, az oktatásban. A kommunikációképes nyelvtudás képessé teszi a tanulót valóságos 

helyzetekben valóságos üzenetek cseréjére. 

Összetevői: 

 nyelvi kompetencia (szókincs, fogalomkörök, kiejtés ismerete) 

szociolingvisztikai kompetencia (társadalmi érintkezés formái; stílus, hangnem ismerete) 

pragmatikai kompetencia (kommunikációs szándékok, szövegalkotás szabályai, kommunikációs - - - forgatókönyvek) 

interkulturális kompetencia: kultúrák hasonlóságainak és különbségeinek értelmezése, nyitottság   más kultúrák iránt. Pozitív 

attitűd kialakítása a nyelvtanulás, valamint más nyelvek és kultúrák megismerése iránt. 

 

Módszertani megközelítés: 

Ezt az évet az „igen/nem” és az „én/te” világa hatja át. A gyermekeknek ebben az életkorban már erősebb igényük van a 

kommunikációra, így néha már egyénileg is megszólalnak egy-egy beszédhelyzetben (két-három szavas mondatok).  

A tett, a cselekvés megelőzi a szemlélést, az elmélkedést. Dominál az érzelem és az egységélmény, tehát a gyermek nincs 

leválasztva a világtól. Birtokba veszi a testét, gyakorolja a benne lakozó ritmust.  

Legfontosabb a tevékenység, amely mozgásos tevékenységben alakul ki, melyből erős gondolati képesség bontakozik ki. 

Ezen belül pedig a kreativitás képessége. Fontos, hogy a tevékenységet lássa maga előtt mintaként, mert ebben a korszakban 

alakítja ki azt, amit jó csinálni.  

Az első osztályban szerzett nyitottságot tovább erősítjük, a felébredő készséget és képességet tovább fejlesztjük. 

Az órai történések fő célja az idegen nyelv iránti érdeklődés, a kíváncsiság fenntartása. Közben hangsúlyt kap a szókincs 

bővítése, a beszédértés erősítése, a közös megszólalásokban való bátor részvétel, és egy-egy egyéni megszólalás is. A 

szókincs elsősorban a természethez kapcsolódik. Folytatódik a mondókák, körjátékok, versek gyakorlása, és újként 

megjelennek a nyelvtörők. 

A tanult verseket, meséket, dalokat füzetbe is lerajzoljuk. 

Feladat az idegen nyelv szóbeli művelésének gyakorlása. Dinamikus egyensúly megteremtése a beszéd és hallgatás között. A 

közösen tanult versek, mondókák segítségével a szóbeliség közvetlenségének felébresztése, életben tartása.  

Az idegen nyelv érzelmeket és érzéseket kifejező gazdagságának és mélységének érzékletessé tétele.  

 

 

ANGOL NYELV 
 

Éves óraszám: 108 óra 

 

Előzetes tudás: az első osztályban tanult szókincs ismerete 
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Fejlesztendő képességek, készségek Témák, kapcsolódási pontok  Tevékenységi formák 

rövid és hosszú távú emlékezet 

figyelem 

koncentráció 

kiejtés 

téri orientáció 

időbeli orientáció 

állatok 

növények, zöldségek, gyümölcsök 

ruhadarabok 

számok 100-ig 

az osztályterem tárgyai 

méretek 

mindennapi életünk 

dalok, versek, játékok a témákhoz 

kapcsolódva 

állatmesék  

az angol ABC 

 

Kapcsolódási pontok: 

matematika 

természetismeret 

mozgás 

rajz 

dalok, versek, mondókák közös 

szavalása mozgás és tapsolás 

kíséretével 

körjátékok 

kötél játékok 

egyszerű történetek, versek hallgatása 

és eljátszása 

mini párbeszédek  

számok írása és tollbamondása 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

 a tanult verseket, mondókákat az osztály egészével közösen és egyedül szavalni. 

megérteni és követni a szóban elhangzó utasításokat. 

a tanult szavakat és kifejezéseket megérteni. 

kérdésekre a tanult szavak és kifejezések használatával válaszolni. 

az adott helyzetben egyszerű kérdéseket feltenni. 

mini párbeszédeket alkotni a tanult témakörökben. 

felismerni a tanult hangok nyomtatott nagybetűs alakjait. 

belehelyezkedni az adott élethelyzetbe, annak megfelelően reagálni. 

Kiejtése igazodik az adott idegen nyelv fonetikai szabályrendszeréhez 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanult szavak és kifejezések megértése. 

Angol nyelven elhangzott utasításokra reagálás. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A közös tevékenységekben való részvétel, és annak minősége. 

Egyéni megszólalások, és azok jellemzői. 

 

 

NÉMET NYELV 
 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Előzetes tudás: 

Az első osztályban való ismerkedés a nyelvvel. 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek, képességek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Érzékek, észlelések 

fejlesztése: 

tapintás 

ízlelés 

szaglás 

életérzék 

szó-, és fogalomérzék 

saját mozgás érzék 

egyensúlyérzék 

énérzék 

beszédészlelés 

beszédértés 

artikulációs bázis 

látási-hallási észlelés 

Állatok mindennapi életünkben. A 

ház körül, az erdőben, a vadon élő 

állatok. 

Állatok földön, vízben, levegőben. 

Állatokhoz kapcsolódó nyelvtörők.  

 

Növények, gyümölcsök, zöldségek 

mindennapi életünkben. Szűkebb 

környezetem növényei, kerti 

növények, gyümölcsök, zöldségek. 

Növények az iskolában, az iskola 

körül. Színe, formája, íze, tapintása 

 

Időjárás: évszakok, hónapok, napok 

 

hanggyakorlatok 

kiejtésgyakorlatok 

hangsúlygyakorlatok 

ritmusgyakorlatok 

állatok megnevezése képekről 

találós kérdések az állat főbb jellemzőiről  

memóriajátékok 

állatok csoportosítása életterük szerint 

állatokról szóló versek, rövid mesék eljátszása 

mese történésének, jellegzetes állatfigurájának 

lerajzolása, viaszgyurmából megformázása 

különböző levelek, termések gyűjtése a szabadban, 

azok megnevezése 
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megfigyelőképesség 

figyelem 

sorrendiség 

rövid és hosszú távú memória 

térorientáció 

testséma 

nagymotoros mozgás 

finommotorika 

számjegyírás és olvasás 

műveleti jelek 

számszomszédok 

páros és páratlan számok 

fejszámolás 

közösségi normákhoz való 

alkalmazkodás  

tolerancia 

kiejtés 

összehasonlítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nevei. Időjárással kapcsolatos 

fogalmak. 

 

Öltözködés, ruhadarabok: 

az évszaknak megfelelő 

ruhadarabok, összekapcsolva a tanult 

testrészekkel. Öltözetünk anyagai, 

méretek. Színek 

 

Az én világom: 

bemutatkozás, családtagok, nemek  

 

Számok, mennyiségek 1-100-ig: 

számok megnevezése 

számok írása, olvasása növekvő és 

csökkenő sorrendben. Számok 

összehasonlítása nagyság szerint, 

számszomszédok. Számok sorba 

rendezése. 

 

A német ABC, nagy és kis 

nyomtatott betűk. 

 

Ritmusos, párbeszédes versek, 

mondókák, dalok. 

Egyszerű történetek. 

Fabulák és természeti mesék 

Szentek élete 

Nyelvtörők 

 

Írás és olvasás: 

-nyomtatott kis és nagybetűk írása 

-helyes ceruzatartás gyakorlása 

-hosszú és rövid magánhangzók, 

mássalhangzók 

-magán-, és mássalhangzók helyes 

kiejtése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

különböző termések zöldségek, gyümölcsök 

felismerése tapintás, ízlelés útján 

képek, rajzok készítése 

növények felismerése képekről 

zöldség-, gyümölcssaláta készítése 

dalok (Es war eine Mutter…), versek, mesék, 

mondókák eljátszása 

természeti jelenségek megelevenítése rajzban, 

mozgásban 

körjátékok, mozgásos játékok 

ruhadarabok megnevezése, színe 

mindennapi tevékenységekben az adott ruhadarab 

megnevezése 

ruhadarabok csoportosítása évszakok napszakok, 

alkalom szerint  

családtagokkal kapcsolatos versek, dalok, 

mondókák, körjátékok 

családi fényképek nézegetése, családtagok 

megnevezése 

kérdés-felelet játékok babazsákkal, labdával 

a ház, ahol élek: rajz 

családtagok rajzolása 

ugrókötelezés 

számolás a testen a számsorok hangsúlyozásával 

kiszámolók, számolás az ujjakkal 

számkártyák készítése 

számok csoportosítása 

játék két dobókockával 

termésekkel játék, számolás, csoportosítás, 

összeadás, kivonás 

számok írása, tollbamondása 

das ABC-Lied 

a német ABC kártyákkal való ismerkedés 

betűk sorba rendezése 

szókirakó 

betűk sorolása babzsák gyakorlatokkal 

dalos-játékok 

betűk írása levegőbe, földre, táblára 

mássalhangzók, magánhangzók megkülönböztetése 

tapssal, dobbantással, illetve különböző 

szempontok szerint 

a megadott kezdőbetűvel a tanult témakörön belül 

szavak sorolása 

hol hallod a megadott hangot 

betűk formázása fonalból, viaszgyurmából 

mozgásos játékok 

közös verselés, éneklés 

párbeszédes versek 

találós kérdések 

körjátékok 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A gyerekek képesek a tanult verseket, mondókákat, nyelvtörőket, rövidebb állatmeséket az osztály egészével közösen  

szavalni, eljátszani. 

Az idegen nyelvű utasításokat, kérdéseket, kéréseket megértik, azokra cselekvéssel reagálnak. 

A nyelvi játékokban szívesen és örömmel vesznek részt. 

Biztonsággal nevezik meg a számokat a 100-as számkörben. 

Az egyes témakörökön belül a tanult szavak nagy részét elsajátítják. 

Kiejtésük igazodik a német nyelv fonetikai szabályrendszeréhez. 

Felismerik a hallott szavak jelentéseit. 

Képesek adott helyzetben egyszerű kérdéseket feltenni. 

Elsajátítják a német ABC-t. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A gyerek képes a tanult verseket, mondókákat, nyelvtörőket, rövidebb állatmeséket az osztály egészével közösen  

szavalni, eljátszani. 

Az idegen nyelvű utasításokat, kérdéseket, kéréseket megérti. 
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A nyelvi játékokban szívesen és örömmel vesz részt. 

Kiejtése igazodik a német nyelv fonetikai szabályrendszeréhez. 

A német ABC-t elsajátította 

A hallott szavak jelentését felismeri. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A közös tevékenységekben való részvétel, és annak minősége. 

Egyéni megszólalások, és azok jellemzői. 

 

 

FRANCIA NYELV 
 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Előzetes tudás: az első osztályban tanult szókincs ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

- szókincs fejlesztése 

A hallás utáni értés erősítése 

-beszédértés 

-együttműködés 

- a közös megszólalásokban való 

részvétel 

-egy-egy egyéni megszólalás 

-figyelem 

-testséma 

Témák: 

A szókincs bővítése elsősorban a 

természethez kapcsolható, 

gyümölcsök, zöldségek, állatok 

- a hét napjai, hónapok, évszakok 

- ruhadarabok 

- közlekedési eszközök 

- családtagok 

- egyszerű melléknevek (színek, kicsi, 

nagy, rövid, hosszú...) 

- egyszerű helyhatározók 

- számok 1-70-ig 

- c’est un/c’est une, ce n’est pas 

un/c’est n’est pas une...használata 

-ritmusos, párbeszédes versek 

-egyszerű történetek eljátszása 

 

Kapcsolódási pontok: 

Számtan 

Állattörténetek 

 

Mozgásos játékok 

Közös versmondás, éneklés 

Kérdés-felelet játékok 

körjátékok 

találós kérdések 

Térbeli, vizuális feladatok 

Rajzos tollbamondás 

Történetek hallgatása, eljátszása 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A gyerekek könnyedén megértik az órán elhangzó francia nyelvű utasításokat és képesek reagálni rájuk. 

Az ismert történeteket, meséket megértik, képesek felidézni őket, együtt mondják. 

Egyszerű találós kérdéseket megértenek. 

A nyelvi játékokban szívesen, örömmel vesznek részt. 

Egyszerű, begyakorolt kérdéseket megértenek, azokra válaszolni képesek. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Francia nyelven elhangzó egyszerű mondatok megértése, azokra reagálás, a tanult szókincs passzív tudása. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A közös tevékenységekben való részvétel, és annak minősége. 

Egyéni megszólalások, és azok jellemzői. 

 

 

MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS  
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítések: 
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A tanítás képeken keresztül történik. A tanár egy – többnyire szóbeli – képpel megragadja a gyermek képzeletét, és a 

cselekvésre késztető szándék abból születik, hogy a gyermek megértette és lefordította a képet.  

A gyermekek meghívást kapnak, hogy mintegy bebújjanak a képbe és váljanak annak részévé.  

A gyermek igazából csak akkor tud megmozdulni, ha kapott egy képet. Másként a mozdulatok szertelenné, öncélúvá vagy 

formátlanná válnak.  

 

Előzetes tudás: 

Az együtt játszás öröme, egymás tiszteletben tartása, játékszabályok betartása. 

A finommozgások minél szélesebb körű ismerete.  

A mozgás könnyedségének megőrzése, dalokkal, mondókákkal kísért mozdulatsorokban való jártasság. 

A koordináció, a mozgékonyság, a térbeli orientáció, a ritmus, az utasítások követésének képessége és a növekvő 

magabiztosság. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

- Nagymotoros mozgás koordináció 

- Finom motorikus mozgás kordnáció 

- Egyensúly  

- Téri tájékozódás 

- Időbeli tájékozódás 

- Oldaliság  

- Testséma  

- Tapintás érzék 

- Végtagok együttműködése 

- Mozgás és beszéd együttműködése 

- Látás 

- Hallás  

- Légzés  

- Ritmus  

- Szabálykövetés és tartás 

- Kitartás.. 

  

- Jó szokások kialakítása (pl. 

testtartás). 

 

- Együttműködés, utasítás követés, 

szabálykövetés, utánzás. 

- Egyéni szerepvállalás játékok során. 

 

Általános (ritmikus) rész, mely 

kapcsolódik az epochák tartalmához: 

Számolás,  

Írás, olvasás,   

Formarajz,  

Euritmia, 

Ének,  

Természetjárás 

zakórákon 

 

 

Ujj- és fonaljátékok,  

„Bagoly”, „Sárkány” 

„Törpe sapka” 

Tapsos játékok,  

„Anyám mondta” 

„Pim Pom Pé” 

Szökkenések,  

hosszú ugrókötél  

„Sárkányfog”, „Halacska” 

„Ide jöjjön mindenki” 

Babzsák használata, 

„Van nálunk egy kis egér” 

„Kézmozgató” 

Tárgyakkal 

végzett manipuláció, 

„Kínai ugrós” 

 

Az állatok mozgásait utánzó 

mozdulatok a főoktatás 

történeteihez is kapcsolódnak. 

 

Körjátékok,  

ugrások,  

futások,  

járások,  

dobások,  

szökdelés,  

ugrókötelezés,  

labda és babzsák használata, 

 

Órai ritmusok, és szokások kialakítása. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A mozgások által fejleszthető képességek javulása.  

A csoport nyújtotta biztonság által az önbizalom erősödése.  

Szociális érzékenység fejlődése. 

Önállósága növekszik.  

Utasításokat képes követni, betartja szabályokat.  

Fejlődik a gyermekek koordinációja, mozgékonysága, térbeli orientációja, ritmusérzéke.  

Mindazoknak a testi alapoknak a további fejlesztése, amik az első osztályban elkezdődtek. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

Önállóságuk növekedjen.  

Utasításokat képesek legyenek követni, tartsák be a játékszabályokat 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Közösen kialakított szempontok szabályok az értékelés alapjai, 

Az órai munka során a pedagógus és a diák között zajló beszélgetések, 

Az órai feladatok célok a világos mindenki számára érthető elvárások erősítik a kompetencia érzését, 

A gyermek mozgásfejlődésének követése és értékelése az év során két alaklommal félévkor és év végén szöveges formában 

történik 



 32 

 

 

TERMÉSZETJÁRÁS  
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 36 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A természetjárás az életfolyamatok egészségét szolgálja. A gyerekek ösztönösen rátalálnak a számukra legmegfelelőbb 

mozgásformákra, tevékenységekre. Saját élőhelyükön találkozhatnak a természet elemeivel, és azokról saját benyomásokat 

szerezhetnek. Megpróbálják leküzdeni saját félelmeiket. 

 

Előzetes tudás: 

A gyermekek otthon szerzett tapasztalatai. A természet alapvető ismerete. Csoportban való részvétel képessége.  

Képes legyen kitartóan gyalogolni életkorának megfelelő távolságokon belül. Tartsa be a kialakított szabályokat. 

 

 

 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

Egyensúly, 

Tapintás,  

Mozgás, hallás, szaglás, látás Hő 

érzékelés,  

Testtudat,  

Téri tájékozódás, 

Önkép,  

Önismeret,  

Öntudat,  

Önbizalom, 

Időbeli tájékozódás,  

Ritmus, 

Szabálykövetés és tartás,  

Oldaliság, 

Elcsendesedésre való képesség, 

Relációs szókincs (kicsi, nagy, 

magas, alacsony, stb.) 

 

Évszakok változásai, 

Őshonos növények, 

Őshonos állatok, 

Természeti elemek, 

Időjárás, 

A víz körforgása, 

 

 

Kapcsolódási pont: 

-Az epochák történeteiben, meséiben,  

-Magyar nyelv és irodalom:  

-Természet mesék, 

-2. osztályban az állattörténetek-

Formarajz,  

-Euritmia. 

-Honismeret és földrajzzal kapcsolatos 

témák. 

Járások, futások, fáramászás, gurulás, 

építés, gyűjtögetés, becslések, építés, 

válogatás 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Az erdőjárások alatt szerzett tapasztalás a gyerekek életének egészére kihat.  

A gyerekekben kialakul egyfajta pozitív viszonyulás a természethez, és teret biztosít a negatív tapasztalatokra is. 

Képesek alkalmazkodni a változó időjáráshoz, átélik és elfogadják a természet változásait.  

Felismeri, mikor milyen ruházatra van szüksége.  

Jó fizikai kondíció. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Képes kitartóan gyalogolni életkorának megfelelő távolságokon belül.  

A kialakított szabályokat betartja. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Megszerzett tapasztalatait a kapcsolódó tantárgyakban hasznosítja, így ott kerül értékelésre.  

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETEK 
 

FESTÉS, RAJZ, FORMARAJZ 

 

Kulcskompetencia területek: 

Kulturális kompetencia;  
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Művészeti kifejezőképesség és esztétikum; 

Anyanyelvi kommunikáció; 

Személyközi és szociális kompetenciák; 

 

FESTÉS 

 

Éves óraszám: 36 óra  

 

Megközelítési szempontok: 

A második osztályban az első osztály festésóráinak folyamatait visszük tovább. Továbbra is a színtörténetek jelentik a festés 

alapját, de egyre nagyobb figyelmet igénylő munkára, finomabb ecsethasználatra törekszünk. A gyermek maga is irányítani 

kezdi a papíron zajló folyamatokat, szárazabb és nedvesebb felületek és formák megalkotására is kezd képessé válni. 

 

Előzetes ismeretek: 

Az első osztály festészeti tanulmányai, különös tekintettel a szín-történeteken keresztül megélt tapasztalatokra. Elsajátították 

az ecset használatát. A teljes felületet telíteni tudják a színekkel. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek: Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

A gyermek lelkének ébresztése a 

szimmetria, dualitás, kiegészítések 

irányában. 

Hangulatok kifejezésének képessége 

festéssel 

Kézügyesség és fantázia fejlesztése. 

 

Pontos megfigyelés, utánzás 

képességének iskolázása. 

Kommunikáció és kooperáció 

fejlesztése. 

 

Kitartó figyelem képességének 

fejlesztése.  

 

A második osztály témáinak megfelelően a 

színharmóniákkal, színek kapcsolataival 

foglalkozunk. 

Komplementer színek (piros-zöld, sárga-

ibolya, narancs-kék) 

Erőteljességet hordozó szín párok: piros-

narancs, kék-zöld, ibolya-kék.. 

Feladatok kontraszt-jelenségekre. 

Elsődleges és másodlagos színek 

használata, színkapcsolatok bevezetése. 

(Karakteres és karakter nélküli színek.) 

Magyar nyelv és irodalom; 

Idegen nyelvek történetei; 

Mozgásos játékok; 

Ünnepek; 

 

A gyermekek gyakorolják a 

szimmetria és a dualitás 

megteremtését.  

 

A főoktatáson elhangzó mesék, 

legendák, történetek, fabulák 

történeteiből vett képek festése.  

 

A festés óra előkészítése, a terem 

rendbetétele egyre önállóbban 

kisebb csoportokban. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A gyermekek a nedves-nedvesen technikában továbbfejlődnek, 

 a színtörténet-képeket egyre nagyobb pontossággal képesek megalkotni.  

Tudatosabban tevékenykednek a színek közötti kapcsolatok megalkotásában,  

a színharmóniák és színhangulatok konkrétabb, érthetőbb jelentéssel bírnak számukra. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

Képesek kevert színek létrehozása. 

 

A számonkérés és értékelés lehetséges módjai: 

A munkák kiállítása és megbeszélése az osztályban.  

Iskolai kiállítások. 

 

 

RAJZ, FORMARAJZ 
 

Éves óraszám: 36 óra  

 

Megközelítési szempontok: 

A formarajznak az a célja, hogy oly módon ösztönözze a belső észlelést, hogy általa a gondolkodás, az intellektuális 

formákba való visszalépés nélkül fejlődhessen. Ezt a következőképpen lehet gyakorolni: a gyermekeknek odaadjuk egy 

szimmetrikus forma egyik felét, majd hagyjuk, hogy maguktól találják meg és egészítsék ki a másik felét. Tehát a cél a 

kiegészítés, hogy tökéletessé tegyenek egy formát, ami egyelőre még befejezetlen és nem tökéletes. A formarajz ezen az 

évfolyamon is segíti az írástanulást. Mivel a nyomtatott kisbetűk írása és az írott betűk a térben és a papírlapon egy másfajta 

eligazodást követelnek, ezért a kisbetűk írását a nagybetűkéhez hasonlóan a formarajz segítségével alapozzuk meg.  

 

Előzetes ismeretek: 

Az első osztályban kialakított formaérzékre támaszkodhatunk. A formáknak mozgáson keresztül történő átélése nagy 

segítséget jelent a második osztályos szimmetrikus formák kiegészítésében. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 



 34 

(célok): 

Alapérzékek fejlesztése 

Téri tájékozódás 

A gondolkodás erőinek iskolázása. 

Fantázia fejlesztése. 

 

Kitartó figyelem képességének további 

fejlesztése.  

Kooperáció és kommunikáció 

fejlesztése. 

Pontos megfigyelés, utánzás 

képességének iskolázása. 

Finommotorikus képességek 

fejlesztése.. 

Eszközhasználat továbbfejlesztése. 

Komplementer színek keverése a primer 

színekből méhviaszkrétával 

Tónusfokozatok: világos-sötétebb-sötét 

Az erőteljességet hordozó színpárok 

használata az ábrázolásban. 

Szimmetrikus formák  

Tengelyes tükrözések szabadkézzel 

függőleges, vízszintes és átlós tengelyre 

 

Hiányos formák kiegészítése  

 

Az íráselőkészítés 

 

A szimmetrikus formákhoz a természetben 

fellelhető formákat (pl. levelek formáit) 

kapcsolhatjuk. 

A főoktatás történeteinek 

illusztrálása vezetetten és szabadon 

 

A tükrözéses és 

szimmetriagyakorlatok rendszeres 

ismétlése 

Átalakítások rajzolása: egyenes 

vonalú formákat görbe vonalúvá és 

visszafelé. valamint változtassák át a 

formákat is, amelyekben görbe és 

egyenes vonalak egyaránt találhatók. 

 

Keret rajzolása írott munka vagy 

illusztráció köré.  

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Szimmetrikus nagy mozgásokon keresztül átélik a különböző szimmetrikus formákat. 

Év végére képesek a vízszintes és függőleges szimmetrikus formákat kiegészíteni, megalkotni.  

Eligazodnak a papírlapon és sorokban, amely a nyomtatott kisbetűk és az írott betűk arányos és pontos írásához szükséges. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

Képesek az összetett formaelemek leképzésére, tükrözésére. 

Képesek a síkbeli és térbeli tájékozódásra,  

hiányzó formák kiegészítésére. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A munkák kiállítása és megbeszélése az osztályban. 

Iskolai kiállítások. 

 

 

KÉZIMUNKA 
 

Éves óraszám: 72 óra  

 

Megközelítési szempontok: 

A 2. osztályban a hangsúly a képzelőerő fejlesztésére és a ritmikus ismétlődésekre helyeződik. Még mindig nagyon jellemző 

az utánzási késztetés, a tanár személyén keresztül történő szituációs tanulás. Miután mindkét kéz begyakorolta a sima szemek 

kötésének technikáját, most a domináns oldalon és kézen dolgozunk a horgolás segítségével. A horgolás, mint technika a 

motorikus idegrendszer fejlesztését célozza. 

 

Előzetes ismeretek: 

Tudatos- és irányított figyelem képessége a munka során. Az előző évben megtanult lusta kötés technikájának biztonságos 

alkalmazása. A két kéz egyre differenciáltabb mozgása.  

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

Megismerő képesség fejlesztése: 

különböző anyagok élményszerű 

megtapasztalása, az élmények közös 

megbeszélése. 

Eszközök nélküli és kézi szerszámokkal: 

kötőtűvel, horgolótűvel végzett 

anyagalakítás. Készségek, rutinok 

kialakítása. 

 

Kreativitás fejlesztése. 

A motorikus idegrendszer fejlesztése.  

A domináns kéz fejlesztése 

A kötésben való jártasság 

továbbfejlesztése.  

 

Kötés 

Horgolás 

Papírmunkák 

Kiegészítő munkák évszakokhoz, 

ünnepekhez és főoktatáshoz kapcsolódóan 

 

 

 

 

. 

 

 

Kötés: fordított szem 

megtanulása 

Horgolás lánc és 

egyráhajtásos pálca 

segítségével, labdahálók és 

kisebb táskák készítése.  

Állatok horgolása. Saját 

játék készítése. 

 

Fonalak fonása, karkötők, 

ugrókötelek készítésére. 

Szegélyek öltése előöltéssel 

és befejező letisztázással. 

(Pelenkaöltés)  

 

Gyapjúangyalok és állatok 
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készítése vágás és varrás 

nélkül, kötözéssel.  

Önálló ötletek alapján 

használati tárgyak készítése 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Önállóan tudjon szemeket felszedni két kötőtűre, bővítse a kötésben való jártasságát a fordított szemek kötésének 

megtanulásával. 

Horgolótűvel tudjon láncsort készíteni, illetve ismerje meg az egyráhajtásos pálca horgolását. 

A kézi varrás alapjainak elsajátítása: tűbefűzés, csomókötés, előöltés, elvarrás. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

Biztonsággal tudjon 2-3 szállal fonni,  

sima és fordított szemekkel kötni.  

Ismerje a horgolás alapjait. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A készülő munkadarabok folyamatos korrekciója.  

Mindennapi használat.  

Iskolai kiállítás. 

 

 

DRÁMA 
 

Kulcskompetencia-területek  

Kulturális kompetencia (gondolatok, élmények és érzések kreatív kifejezése),  

Kommunikáció,  

Személyközi kompetencia (a személyközi készségek hatékony alkalmazása a köz- és magánéletben)  

Vállalkozói kompetencia (az egyén felelőssége saját cselekedetei iránt). 

 

Éves óraszám: 12 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A drámával való foglalkozás célja nem művészek nevelése, hanem a művészi tevékenységen át a minden egyes gyermekben 

létező saját képességek és életcélok kibontakoztatása. 

 

Előzetes tudás: 

Az adott színpadi formában törekszik társaival együtt mozogni, beszélni, énekelni. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Helyes szokások kialakítása. 

Tekintély követése. 

A kapcsolatteremtés képességének 

fejlesztése. 

Memória, figyelem fejlesztése. 

Ritmus ( tevékenységek részei- és 

egymáshoz való kapcsolódása). 

A magyar nyelv és irodalom órák tér-, 

mozgás, ritmus érzékelési gyakorlatai, 

beszédtechnikai gyakorlatai. 

A mozgás órák játékai. 

A művészeti órák érzékfejlesztő 

gyakorlatai. 

Állatmesék, legendák és szentek élete. 

 

Egy rövid mese vagy legenda 

dramatizálása körjátékok alapján az 

egész osztály részvételével. 

 

Mozgással kísért énekbeszéd, játék. 

Ujj-és fonal játékok. 

 

Magyar népi-és vásári játékok, 

históriás énekek. 

Ujjbábok és tárgyjátékok, papírszínház, 

termésbábok készítése a különböző 

szakórákon. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Az adott színpadi formában képes társaival együtt mozogni, beszélni, énekelni. Jó kedéllyel vesz részt a tevékenységekben. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Az adott színpadi formában képes társaival együtt mozogni, beszélni, énekelni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Előadás, bemutató az iskolai közösség előtt. 
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ZENE 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció, 

Kulturális kompetencia, 

Személyközi és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 36 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

A második osztályban van az egyszólamúság kiteljesedése. Több figyelmet fordítunk a ritmikus munkára, de a ritmus még 

mindig nem kapcsolódik a mérőhöz, továbbra is a dallam egy elemeként van jelen. Különböző zenei hangulatok felépítésére 

használhatjuk az eddig megismert hangszereket, melyeknek köre ebben az évben kibővülhet. A hangszerjátékot továbbra is 

utánzással sajátítják el, de már az egyéni minőségre is kiemeltebben törekszünk. Új dalokat ismertetünk meg a gyerekekkel 

(napszakokhoz, évszakokhoz kapcsolódóan), továbbra is kvinthangulatban. A dalokat és a hangszerjátékot kísérő 

geometrikus-mozgásos játékok bonyolultabbá válnak az előző évfolyamhoz képest. A gyermekek váltakozva énekelnek, 

zenélnek vagy hallgatják társaikat, ezzel fejlődik hallásuk, ill. az egymásra figyelés képességük.  

 

Előzetes tudás: 

Dalokat ismernek meg hallás után. Megtanulják helyesen használni a pentaton furulyát, a gyermekhárfát, melyeken a tanár 

által előjátszott dallamokat és a már tanult énekeket játsszák. Differenciálódik a zenei hallásuk. 

Egységesebb egyszólamú éneklés. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Az egyszólamúság kiteljesedése. 

A hangszerek minőségi 

megszólaltatása. 

Figyelem,emlékezet, hallási figyelem, 

beszédritmus, helyes légzés, 

ritmusérzék. 

Tiszta intonáció. 

Szociális kompetenciák fejlesztése a 

zenei figyelem által. 

Feladatkövetés. 

A ritmus és a dallam tudatosabbá 

válása. 

Magas-mély hangérzet 

 

A főoktatáshoz kapcsolódó dalok 

(szentek élete, legendák), 

napszakokhoz, évszakokhoz, 

ünnepekhez kapcsolódó dalok, 

bonyolultabb népi gyermekjátékok. 

 

Az egyéb tantárgyak zenés, ritmikus 

részeiben a közös beszéd, éneklés 

rendszeresen megjelenik. 

 

 

 

- Bonyolultabb népi gyermekjátékok 

megtanulása.  

Ritmizálás, 

Éneklés,  

Hangszeres játék 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A gyermekek dalkincsének tovább bővítése.  

Magas-mély hangérzet kialakulása.  

A hangszeres játékban (furulya, gyermekhárfa) való továbbfejlődés, biztonságosabb játék.  

A ritmus és dallam tudatosabb megkülönböztetése.  

Az egymásra figyelés képességének fejlődése. 

A hangszerjáték hatására tisztul az intonációjuk.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Legyen képes megkülönböztetni a magas-mély hangokat 

 Legyen képes részt venni bonyolultabb gyermekjátékokban 

Vegyen részt a közös éneklésben, zenélésben 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az iskola közössége előtt az évszak ünnepeken illetve a dráma-napokon bemutatott produkciók megtekintése. 

 

 

EURITMIA 
 

Kulcskompetencia területek: 

Anyanyelvi kommunikáció 

Matematikai kompetenciák 

Személyközi és állampolgári kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 36 óra 

 



 37 

Módszertani megközelítések:  

Az euritmia szorosan kapcsolódik az epochákhoz, követve azok témáját. Ez határozza meg a tematikai egységét, hangulatát 

is. Ezáltal segítjük az elmélyülést és ráhangolódást egy bizonyos témakörben. Így biztosabb tudást kap a gyermek, ami segíti 

érzelmi biztonságát is. 

 

Előzetes tudás:  

Az első osztályban tanult térformákban és térirányokban való biztos tájékozódás. Különböző lépések és szökkenések biztos 

tudása, a magán- és mássalhangzók pontos utánzása. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Az utánzás készségének folyamatos 

fenntartása.  

Az alapvető térirányok biztos 

tudásának elmélyítése, különböző 

pedagógiai formák megismerése, 

gyakorlása.  

A lépés és szökkenés fajták kibővítése 

és gyakorlása.  

A gyermek érzelmi biztonságának és 

szociális érzékenységének 

megerősítése. 

Az óra tematikája kapcsolódik a 

főoktatás anyagához. A szentek 

történetein és az állatmeséken keresztül 

gyakorolhatók a lépésformák, a 

különböző karakterek. A térben való 

tükrözés jól előkészíti és elmélyíti a 

formarajzi tükrözést. A zenéhez való 

kapcsolódás is egyre konkrétabb lesz 

(ütem gyakorlatok), de ez még mindig 

játékosan, meseszerűen jelenik meg az 

órán. 

A ritmusok gyakorlásával segít a 

harmonikus mozgás és beszédritmus 

kialakításában, így az írás olvasás 

órákhoz kapcsolódik. 

Még mindig az utánzás a mozdulatok 

alapja, de kisebb egyéni feladatok is 

megjelennek. 

A térformák fajtái kibővülnek, 

megjelennek a különböző pedagógiai 

gyakorlatok: “én és te” és 

“mi”, “keressük egymást” (wir suchen 

uns)  

Hullámok, szögek lejárása a kör 

vonalán  

Két körben való csoportos munka 

Egyensúlyteremtő gyakorlatok: 

csukódás-kinyílás, légzés a térben 

Alapritmusok bevezetése: jambus, 

trocheus, anapesztus (kizárólag 

utánzással )  

Tükrözések a térben 

¾-es ütem; rövid, hosszú hang a 

zenében; dallamív 

A fejlesztés várt eredményei:  

A mesehangulatban a mozgások egyre karakteresebbekké válnak a különböző szentek, állatok megjelenítésével. Ez segíti a 

világra való ráébredés folyamatában, annak harmonikus lefolyásában. 

A gyermekek egyre bonyolultabb térformák lejárásának és átlátásának képességét szerzik meg. Folyamatosan fejlődik a 

térbeli tájékozódásuk.  

Javul a mozgáskoordinációjuk. 

Az anyanyelvi érzékük fejlődik. 

A zene alapelemeit (ritmus, taktus, hosszú és rövid hangok) átélik és megkülönböztetik. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 

A tanórákon és a bemutató órán való aktív részvétel. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  

Egy téma lezártával vagy a tanév végén előadás bemutatása 

 

 

GYAKORLATI ÉLET MODUL: 
 

MINDENNAPI TENNIVALÓK 

 

Kulcskompetencia területek: 

Személyközi kompetenciák: önállóság 

Anyanyelvi kommunikáció 

 

Éves óraszám: 10 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A szokások kialakításában a ritmusra és a fokozatosságra, a képi nyelven történő utasításokra építünk.  

 

Előzetes tudás: 

Az óvodában és a családban megszerzett elemi szokások: önálló öltözködés, étkezés. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A szűkebb környezetében 

biztonságosan tájékozódjék. 

Az egyes tantárgyakon belül kialakított 

szokások 

Szokások kialakítása:  

környezet rendben tartása 
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A mindennapos, hétköznapi 

tevékenységeket (öltözködés, egyéni és 

közösségi étkezés, közös utazás) 

legyen képes ügyesen végezni, ismerje 

az ezekkel kapcsolatos szokásokat. 

Ismerje és legyen képes betartani a 

természetjárás során kialakított 

szokásokat. 

 

Végezzen időszakos mentorálással 

rendszeres, rövid, önálló munkákat.  

Legyen képes a közös játékban jó 

kedéllyel részt venni. 

 

Célunk a meséken, történeteken 

keresztül a vallásos érzület 

felébresztése 

 

Odafigyelés, kérdezés, beszélgetés, 

együttműködés 

fejlesztése 

 

Önbizalom fejlesztése 

 Jó kedéllyel végzett rendszeres munka  

 

Az évkör hagyományos ünnepei 

 

 

 

 

 

Önálló öltözködés 

Tevékenységek az ünnepre való 

készülődés során (takarítás, sütés, stb.) 

Közös étkezések viselkedési formáinak 

gyakorlása 

Mesék, történetek, legendák 

meghallgatása 

Beszélgetés  

Rajzolás, festés 

Drámajáték 

Játék 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Jó kedéllyel vesz részt a közösségi munkákban,  

önálló munkavégzéskor képes életkorának megfelelő terjedelemben figyelni.  

Önállóan ügyesen végzi a mindennapos dolgait.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

Életkorának megfelelően legyen képes a közösségi életben részt venni, önálló feladatait elvégezni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Beszélgetések 

 

 

EMBERISMERET ÉS ETIKA I. 
 

Kulcskompetenciaterületek:  

Személyközi, interkulturális és szociális: a másik ember iránti érdeklődés és tisztelet. 

Anyanyelvi: érzéseinek, gondolatainak nyílt, őszinte kifejezése  

Természettudományos: a természeti jelenségek iránti érdeklődés, a természetben működő folyamatokkal szembeni tisztelet és 

hála    

 

Éves óraszám: 30 óra  

 

Módszertani megközelítések 

A Waldorf-iskola mindennapjaiban természetesen van jelen az erkölcsi nevelés, az emberismeret, mely mind a tantárgyi 

ismeretanyagban, mind a feldolgozás módszerében megjelenik. Ebben a szabadon választható modulban lehetőséget adunk 

egy-egy témában való elmélyedésre, megbeszélésre. A történetek képi tartalmán, érzelmi hatásain keresztül ápoljuk a 

gyerekek spontán vallásosságát.  

 

Előzetes tudás 

A családból hozott szokások. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 
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A természetben működő jelenségek iránti csodálat 

és tisztelet érzésének ápolása  

 

Az évkör ünnepeihez kapcsolódó szokások ismerete 

 

A jó és rossz, a morálisan szép és csúnya 

megkülönböztetésének képessége 

 

A figyelem fejlesztése 

Kövek 

Fák, növények 

Állatok 

Tűz 

Víz 

Levegő 

Föld 

Szentek legendái 

 

A főoktatás történetei 

Egyéni és csoportos munkák 

Frontális munkák 

Történetek hallgatása, feldolgozása  

Éneklés 

Rajzolás 

Beszélgetés  

Ünnepeken való részvétel 

 

A fejlesztés várt eredményei  

Érdeklődéssel és tisztelettel fordul az emberek és a természet felé. 

Társas kapcsolatait udvariasság, bizalom, figyelem jellemzi. 

Nyíltan, őszintén fejezi ki gondolatait. 

Bizalma van a világban, bizalma van önmagában. 

 Jó kedéllyel van jelen, örömmel tevékenykedik. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények: 

Ilyen követelményt nem támasztunk 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 

A gyermek állapotát jellemezni tudjuk a beszélgetésekben való jelenlétéből, az általa mesélt dolgokból, rajzaiból. 

 

 

TANULÁSMÓDSZERTAN 
 

Kulcskompetenica-területek  

- a tanulás tanulása 

 

Módszertani megközelítések: 

A tanulásnak többféle értelmezése van. Ezeken az órákon a hagyományos értelemben vett iskolai tanuláshoz szükséges 

képességek fejlesztése történik, azoknak a tanulási módszereknek és viszonyulási formáknak az elsajátítása, amelyek bármely 

tantárgy eredményes tanulásához biztos alapot adnak. 

 

Éves óraszám: 12 óra 

 

 

Előzetes tudás: 

Nem igényel ilyet. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Tiszta beszéd fejlesztése, ha szükséges, 

logopédiai fejlesztés 

Szövegértés: 

Megélt szituációban való adekvát 

viselkedés 

Szókincs- 

gyarapítás 

emlékezetfejlesztés 

Figyelem fejlesztése 

Gondolkodás fejlesztése 

Helyes tanulási szokások kialakítása 

Idő- és térviszonylatok 

Találós kérdések 

Formarajz 

Anyanyelv 

Matematika 

Művészeti tevékenységek 

rendszeres gyakorlása. 

Rendszeres mozgás 

Kézimunka 

A tanár tiszta beszédének utánzása sok közös 

szövegmondással 

Nyelvtörők gyakorlása 

Instruáló játékok 

Hallott szöveg feldolgozása rajzolással 

Rendszeres beszélgetések, saját rajzról, 

munkáról rövid megnyilatkozás 

Szógyűjtések, cselekvésbe ágyazott 

magyarázatok 

Memoriterek utánzás útján történő elsajátítása 

Koncentrációs gyakorlatok belső kép és ritmus 

segítségével, csöndgyakorlatok 

Taneszközök rendben tartása 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanulási háttérképességei fejlődnek 

Figyelmének terjedelme növekszik 

Kedvvel végzi a feladatait. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Életkorának megfelelő figyelemmel rendelkezik, jó kedvvel dolgozik, a feladatok iránt érdeklődő. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
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Beszélgetések, bemutatók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. évfolyam 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kompetenciák  

A tanulás tanulása 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 160 óra 

 

Módszertani megközelítések 

A mozgásos és érzékszervi képességek, készségek területeinek fejlesztését továbbfolytatjuk: a 2. osztály év végi 

felmérésének eredményei alapján egyéni/csoportos fejlesztési terv szerint. A mozgás és beszéd, a hallás és beszédértés 

fejlesztése továbbra is kiemelt feladat. Ehhez csatlakozik ebben az évben a művészi módon történő gyakorlás, mint az akarat 

fejlesztése. A gyermek egészséges fejlődését egyrészt az egységgé forrt közösség erejének megtapasztalásával (biztonság), 

másrészt az egyéni, önálló cselekvési terek lehetőségével (bátorság) támogatjuk. E két minőség kultúrtörténeti megjelenési 

formái adják az év meghatározó témáit, melyek az Ó-Testamentum, a földművelés és állattenyésztés, a házépítés és a 

mesterségek.  Az év második felében sor kerül az első nyelvtan epochára. A nyelvtani fogalmakat jellemzéssel, a különböző 

minőségek megtapasztaltatásával alakítjuk ki.  

 

Előzetes tudás:  

Az első és a második osztályban megtanított betűismeretre, szövegfelismerésre, írás és olvasás készségre, és képességre 

építünk. 
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Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 

 

Mozgásos és érzékszervi képességek, 

készségek 

Testséma, térbeli orientáció, 

egyensúly- és mozgásérzék fejlesztése 

 

Beszéd, beszédészlelés, beszédértés 

Beszéddallam, tempó, hangsúly, 

hangerő váltásai 

Vélemény megfogalmazása 

Aktív szókincs bővítése 

 

 

 

 

 

Folyóírás  

Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás megtanulása  

Megfelelő tempó elérése a szavak, 

szókapcsolatok, mondatok és rövid 

szövegek írásakor. 

 

Szövegalkotás 

Írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

 

 

 

Helyesírás, nyelvtan 

A mondatkezdő nagybetű és a 

megfelelő mondatvégi írásjel (pont, 

felkiáltójel, kérdőjel) jelölése, 

alkalmazása  

Gondolkodási képességek fejlesztése: a  

tartalom szerinti mondatfajták 

(kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó, 

felszólító) és  a szófajok ( ige,  főnév, 

melléknév, számnév) különböző 

minőségeinek érzékelésére való 

képesség felébresztése 

Szótagolás, elválasztás 

Egyszerű helyesírási szabályosságok 

felismerése 

 

Olvasás, szövegértés 

Az olvasás fejlesztése, a megfelelő 

olvasási tempó kialakítása  

Biztos olvasási készség kialakítása 

Értő olvasás fejlesztése  

 

 

 

 

Szociális képességek fejlesztése 

 

Könyvtárhasználati ismeretek 

Akaratfejlesztés 

Én-kompetenciák fejlesztése: 

önállóság 

 

 

 

 

Folyóírás 

Nyomtatott szövegek 

olvasása 

Írott szövegek olvasása 

Ó-Testamentum történetei 

 

Formarajz kérdés-felelet 

típusú feladatai 

 

 

Euritmia és a zeneóra, ahol 

a nyelv ritmusával, 

szövegek  

megformálásával, 

átalakításával a használt 

nyelvet más szempontokból 

közelítjük meg. 

 

 

 

Formarajz: folyamatos, 

lendületes vonallal rajzolt 

formák 

A fent, lent, középen 

ritmusú formák rajzolása 

 

Agyagozással támogatjuk a 

formaképző erőket, 

amelyekre a fogalmazásnál 

szükség van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajz: az eltérő minőségek 

kifejezése rajzolás, által 

 

 

 

 

 

 

 

Rajz: illusztrációk, 

olvasmányélményen 

alapuló rajzok készítése 

 

Közösen pontosan kivitelezett összetett mozgások 

Csoportos, páros, önálló mozgásos feladatok 

Együttműködést kívánó feladatok 

 

 

Rendszeres beszélgetések reggelente 

Közös, erőteljes, pontos recitálás 

Egy számára érdekes, őt foglalkoztató téma 

lényegre törő elmesélése 

Történet önálló elmesélése 

Jól ismert vers kifejező elmondására törekvés 

Drámajátékok 

Írásbeli feladat instrukciós szövegének 

értelmezése 

 

Formarajzolások 

Folyóírás formaelemeinek gyakorlása 

A betűkapcsolások gyakorlása 

Folyóírás gyakorlása 

Több összefüggő mondat leírása másolással, 

tollbamondás után, emlékezetből.  

Önállóan alkotott mondatok leírása. 

Hallott szöveg mondatra tagolása 

Rövid szöveg alkotása tapasztalás, megfigyelés, 

emlékezet vagy fantázia alapján 

Teremtés könyv készítése folyóírással 

 

Ótestamentumi agyagtáblák kivágása, a 

tízparancsolat belekarcolása 

Szógyűjtések, csoportosítások, pótló és hibakereső 

feladatok megoldása 

A mondatvégi írásjelek és a hangsúly 

kapcsolatának megfigyelése 

A vessző és a hangsúly kapcsolatának 

megfigyelése 

 

Drámajátékok 

Verstanulás 

Helyesírási gyakorló feladatok végzése 

Tollbamondás utáni írásgyakorlatok 

 

 

 

Olvasás gyakorlása 

Az olvasott szöveg tartalmi  

Összefoglalása 

Az olvasott szöveggel kapcsolatban kérdések 

megfogalamzása 

A Bibliából ószövetségi történetek olvasása, 

meghallgatása, újramesélése 

A természetről, mesterségekről szóló versek 

tanulása 

Önálló szövegalkotás készítése eseményábrák, 

saját rajzok segítségével, majd ezek nélkül időben 

helyes sorrenddel. 

Drámajáték, dramatizálások 

 

Könyvtárlátogatás 

 

Rendszeres gyakorlás és füzetvezetés 

 

Önálló feladatmegoldások 

Önállóság a szokásos hétköznapi 
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tevékenységekben, feladatok számontartása  

Önálló szerepvállalások dramatizálásokban 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A társaival közösen, pontosan végez mozgásokat, kifejezően, erőteljesen beszél kórusban. 

Képes beszédének hangerejével tudatosan bánni, azt az adott szöveg tartalmához igazítani minta után.  

Elsajátítja a folyóírást, törekszik arra, hogy szépen, rendezetten írjon.  

Gyakorlatot szerez a szövegek hallás utáni mondatra tagolásában.  

Megismerkedik a leggyakrabban előforduló írásjelek használatával (mondatvégi írásjelek, vessző).  

Gyakorolja az ige, a főnév és a melléknév példákon keresztül történő felismerését, jellemzését, a mondatalkotást. Képessé 

válik saját élményének egyszerű formában történő önálló megfogalmazására  

Jártasságot szerez ismert szavak írásban történő elválasztásában, ismert szöveg szótagolás utáni olvasásában. Képes lesz az 

órán leírtak, és elhangzottak megértésére és felidézésére.  

Gyakorlatot szerez az ismert szavakat tartalmazó szövegek hangos értő olvasásában.  

Egyszerű nyelvezetű könyvek önálló és hangos olvasását egyaránt elsajátítja ebben az évben. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A társaival közösen, pontosan legyen képes mozgásokat végezni, kifejezően, erőteljesen beszéljen kórusban. 

Legyen képes egyszerű, számára ismert szavakat tartalmazó szöveg hangos olvasására.  

Tudja röviden elmesélni, ha szükséges kérdések segítségével, hogy mit olvasott. 

Legyen képes folyóírással másolni, törekedjék a pontosságra. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az iskolai közösség előtti bemutató. 

Egyéni olvasási és írási felmérés év végén. 

 

 

SZÁMTAN ÉS MATEMATIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

- a matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazása/összeadás, kivonás, szorzás, osztás/ 

 

Éves óraszám: 110 óra 

 

Módszertani megközelítés:  

Továbbra is fontos, hogy az új fogalmak kialakítása során a tapasztalaton, mozgáson legyen a hangsúly. 

Új anyagként jelentkezik a mérés, melynek egy külön epochát szentelünk, amely igazából nemcsak matematika, hanem 

természetismeret epocha is. Megismerkednek különböző mesterségekkel és ezek kapcsán tanulnak a mérésről. Mérnek 

mérleggel, mérőrúddal, szalaggal. Itt és most kínálkozik arra alkalom, hogy a valóságban mérjenek. Elsőként önmagukat 

mérik meg, majd társaikat, kezdetben alkalmilag választott mértékegységgel, majd a standardizálttal. Számítanak kerületet, 

az osztályét, melyet saját maguk mérnek le. Megismerik a különböző mértékegységeket tapasztalati úton. Megfigyeléseket 

tesznek, a gyakorlatban tapasztalhatják meg a mérőszám és a mértékegység között fennálló fordított arányosságot. A 

közvetlen tapasztalat alapján váltanak mértéket, az elmélet még várat magára. Megismerik a különböző mérőeszközöket, 

használatukat. Tovább erősítjük a fejszámolást, cél, hogy egészen természetessé, könnyeddé és megszokottá váljék, nem arról 

van szó, hogy egyre nehezebb feladatokon gyakoroljunk. Sok gyakorlással később menni fog a bonyolult is. 

 

Előzetes tudás: 

Négy alapművelet használata 100-as számkörben. Számsorok és szorzótábla kezdeti ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 

Érzékelés fejlesztése: 

Mozgásérzék 

Egyensúlyérzék  

Testséma 

 

Megfigyelőképesség fejlesztése 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés képességének a 

fejlesztése 

 

Emlékezet fejlesztése 

 

Tapasztalatok kifejezésének 

képessége különféle módokon 

(mértékegységek) 

Összeadás, kivonás, 

szorzás, osztás 1000-es 

számkörben 

Helyiérték 

Egyes, tízes, százas 

szomszédok 

A kerekítés előkészítése 

(Melyik kerek tízeshez, 

százashoz áll /lakik/ 

közelebb az adott szám? ) 

 

Szorzótábla 

Mértékegységek, 

mértékváltások 

Ismerkedés a test 

Ebben az évfolyamban egyre több lehetőség adódik a 

csoportmunkára és az egyéni munkára is 

 

Mozgásos tevékenységek: 

ugrálás, ugrókötelezés 

számsorok skandálása, mozgással kísérve 

szorzótábla csoportos és megszólításra kiscsoportos, 

ill. egyéni mondása mozgással, babzsákkal 

 

Műveletek tárgyakkal: (frontálisan és egyénileg)  

számolás pénzzel 

vagy: tízes, százas „zsákocskákba” csomagolt 

tárgyakkal 

pénz, illetve zsákok felbontása, beváltása, ezekkel 

műveletek végzése 
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Matematikai szövegértő képesség 

(szükséges és fölösleges adatok) 

 

Gondolkodási képességek 

fejlesztése: 

Általánosítás, analógia (a 

különböző mértékegységek 

átváltásának analógiája) 

 

Becslések; tudatos figyelem a 

számosság megítélésére 

Mennyiségfogalom bővülése ezres 

számkörre 

 

Számok írásának, olvasásának 

készsége1000-es számkörben 

Számok elhelyezésének készsége a 

helyi érték táblázatban  

A számegyenesen való biztonságos 

tájékozódás képessége 

 

Inverz műveletek értésének 

képessége 

Szöveges feladatok lejegyzésének, 

megoldásának képessége 

 

A munkavégzéshez szükséges 

általános képességek: pontosság, 

önellenőrzés 

 

méreteihez kapcsolható 

hosszmértékekkel: ujj, 

hüvelyk, tenyér, arasz, 

rőf, öl, stb. 

Ismerkedés a hossz-

mértékegységgel: m, 

annak 

többszöröseivel(km), tört 

részeivel (dm, cm, mm) 

Tömegmérés: kg, dkg, g 

Térfogat, űrmérték 

hagyományos 

mértékegységei (marék, 

véka, kupa, pint, stb.) 

Űrmértékek: l, hl, dl, cl, 

ml 

Mértékegységek átváltása 

Az idő mérése 

 

Írásbeli műveletek 

 

 

 

 

Rajz: szorzócsillagok, 

szorzóvirágok rajzolás 

 

Szövegértés és 

értelmezés: receptek 

értelmezése, a hozzávalók 

megmérése, kivitelezés 

 

 A földművelés, illetve a 

házépítés epochában 

megjelenik a mérés, mint 

konkrét tevékenység 

Háromjegyű számok bontása százasok, tízesek, 

egyesek összegére 

Fejszámolás  

A négy alapművelet gyakorlása szóban (Az 

egyszerűtől a bonyolult felé haladva.) 

Számok nagyság szerinti összehasonlítása  

Szorzás, osztás szóban 10-zel, 100-zal 

Maradékos osztás szóban, majd lejegyezve 

Írásbeli összeadás és kivonás; szorzás egyjegyű és 

esetleg többjegyű szorzóval; esetleg osztás egyjegyű 

osztóval 

Becslés (írásbeli műveletek eredményének becslése, 

majd az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való 

összevetéssel) 

Sorozatok képzése, folytatása 

A szorzótábla közös gyakorlása 

Szorzócsillag megjelenítése fonallal 

A szorzótábla változatos, kifejező módon történő 

rajzos megjelenítése, érdekes összefüggések 

megfigyelése a számsorokban 

Füzetmunka:  

A tanultak írásbeli és rajzos rögzítése, gyakorlása 

(frontálisan, kiscsoportban, egyénileg): 

szöveges feladatok egyszerű lejegyzése, esetleg rajzos 

megjelenítése 

mértékegységek leírása, rajzos megjelenítése 

a mérések eredményeinek rögzítése 

Különböző hosszúság-mérések az osztályteremben, az 

iskola épületében, az iskola környezetében – kitűnő 

lehetőség a csoportmunkára 

Tömegmérések mérleggel (lehetséges 

csoportmunkában) 

Térfogat, űrmérték mérése vízzel, rizzsel (homokkal 

vagy más szilárd, tölthető anyaggal) 

Kisprojektben a tanultakat élethelyzetekben 

alkalmazzák (Pl: Márton-napi kis vendéglő ) 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Biztos szám- és műveletfogalom az 1000-es számkörben. 

Helyi értékek pontos ismerete háromjegyű számoknál. 

Kerekítés, becslés képessége. 

Számsorok, szorzótábla ismerete emlékezetből. 

Írásbeli műveletek (összeadás, kivonás, szorzás egy- esetleg többjegyűvel, esetleg osztás egyjegyűvel) 

Mértékegységek ismerete, ismerkedés az átváltással 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

Legyen kialakult mennyiségfogalma 100-as számkörben. 

Legyen képes a számjegyeket felismerhetően, pontosan leírni 1000-es számkörben. 

Háromjegyű számok elhelyezése helyi érték táblázatban.  

Írásbeli összeadást, kivonást szorzást egyjegyűvel tudjon elvégezni. 

Eszköz segítségével legyen képes kivonni, összeadni 100-as számkörben. 

A szorzótábla ismerete emlékezetből; amit nem tud emlékezetből, legyen képes kiszámolni. 

A mértékegységeket a praktikus élethelyzetekben adekvátan alkalmazza, tudja, hogy mit mivel mérünk. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Írásbeli feladatsorok műveletvégzésének pontossága 

Kisprojektben való részvétel minősége 

A matematikai problémákhoz való viszonyulás állapota 

A fejben történő számolás gyorsasága 

Az írásbeli műveletvégzés rendezettsége, füzetvezetés minősége 

 

 

HONISMERET ÉS FÖLDRAJZ 
 

Kulcskompetenica-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 
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Matematikai és természettudományi kompetenciák 

A tanulás tanulása 

Személyközi és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 60 óra 

 

Megközelítési szempontok:  

Kilencéves koruk táján a gyermekek világhoz való viszonya döntő változáson megy keresztül: a világ, amely eddig az ő 

részük volt, átváltozik az őket körülvevő világgá. A gyermekek képesek megérteni a hosszú ideig végzett komplex 

munkafolyamatokat (például a házépítés-, a mesterségek- vagy a földművelés-epochán), amely végigvezeti őket az ásástól és 

vetéstől a végeredményig, vagyis a kenyérsütésig tartó teljes folyamaton. A legtöbbet a gyerekek a valóságos helyzetekből 

tanulnak. Lényeges, hogy a konkrét tevékenységeken keresztül tanuljanak. 

 

Előzetes tudás:  

A gyerekek első és második osztályban tapasztalatot gyűjtöttek a növények termesztéséről, a napfény és csapadék 

fontosságáról, a legfontosabb kerti műveletekről, a növények növekedéséről a kertészet-foglalkozásokon. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Ismeretek a foglalkozásokról, régi, 

helyi mesterségekről 

bányász, kohász, favágó, szénégető, 

kovács, mészégető, üvegfúvó, stb. 

problémamegoldó gondolkodási 

képesség fejlesztése: 

Egy-egy alapanyag feldolgozásának  

nyomon követése, pl: favágó – 

fűrészmalom – ács – asztalos, vagy 

juhász – kártoló – takács, vagy 

favágótól a papírig, stb. 

 

A téglaház építésének folyamata 

(téglagyártás (szárítás, égetés), 

malterkészítés, falrakás, ácsolás, 

tetőfedés) 

Más típusú házak (pl.: kő, vessző, 

gerenda, nemez) és eltérő minőségeik 

Anyanyelv: a tanultak, tapasztaltak 

mondatokba öntése, megfogalmazása, 

leírása, valamint a témákhoz 

kapcsolódó versek megtanulása  

 

Idegen nyelv: mesterségekkel, 

házépítéssel kapcsolatos nyelvi 

játékok, versek, mondókák, igék  

 

 

Mérés: a házépítés során is előtérbe 

kerülhet a mérés, a tanult 

mértékegységek használata 

 

Kézimunka: saját ruhadarabok –sapka, 

sál készítése. 

Mesterségeknél: lehetőség szerint 

minél több mesterség kipróbálása 

Látogatások: az őskohónál, esetleg 

kovácsműhelyben, mészégetőnél, 

szénégetőnél, malomban, esetleg a 

hámori Kohászati Múzeumban – attól 

függ, mire van lehetőség és milyen 

mesterségekről tanulnak. 

A közvetlen tapasztalást a tanító 

elbeszélése, magyarázata előzi meg, 

illetve egészíti ki – a gyerekek másnap 

ezt is felidézik, mondatokba öntik, 

illusztrálják, stb. 

 

Építmény, ház, torony, vár stb. építése 

agyagtéglácskákból 

 

 

A fejlesztés várt eredményei:  

A gyerekeknek közvetlen tapasztalata lesz arról, hogy az ember, ha megkapja hozzá a szükséges segítséget (megfelelő 

időjárás, alapanyagok, stb.), hogyan képes hajlékot emelni a feje fölé és a legfontosabb tárgyakat előállítani. 

Betekintést nyer néhány mesterség képviselőjének munkájába.  

Észreveszi, hogyan függnek egymástól és hogyan függnek össze ezek a mesterségek, és hogyan ágyazódnak a természeti 

környezetbe. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények:  

Az epochákon való aktív részvétel. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A kirándulások és helyszíni megfigyelések alkalmával szerzett ismeretek megbeszélése,  

Csoportban és párokban végzett munka szóbeli értékelése, 

Az élmények és tapasztalatok írásos formában való megjelenítése, 

Az epocha füzetben végzett munka, folyamatos figyelése, és segítése  

Szöveges értékelés a füzetben végzett munkáról. 

 

 

TERMÉSZETRAJZ ÉS BIOLÓGIA 
 

Kulcskompetenica-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

Matematikai és természettudományi kompetenciák 

A tanulás tanulása 

Személyközi és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 30 óra 
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Megközelítési szempontok:  

A földműveléssel a gyakorlatban ismerkednek a gyerekek. Ennek során tapasztalati úton nyernek ismereteket, folyamatokat 

követnek végig. A képszerűségen van továbbra is a hangsúly az ismeretközvetítésben.  

 

Előzetes tudás:  

A gyerekek első és második osztályban tapasztalatot gyűjtöttek a növények termesztéséről, a napfény és csapadék 

fontosságáról, a legfontosabb kerti műveletekről, a növények növekedéséről a természetjárás órákon és a kirándulásokon. 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Ismeretek a 

földművelésről és 

állattenyésztésről 

 

A természet és az ember 

kapcsolatának ápolása 

 

Gondolkodási képességek 

fejlesztése 

Időérzékelés fejlesztése: 

folyamatok követése 

 

 

 

Anyanyelv: a tanultak, 

tapasztaltak mondatokba öntése, 

megfogalmazása, leírása, valamint 

a témákhoz kapcsolódó versek 

megtanulása  

 

Idegen nyelv: földműveléssel, 

állattenyésztéssel kapcsolatos 

nyelvi játékok, versek, mondókák, 

igék  

 

 

Mérés a tanult mértékegységek 

használata 

 

A gyerekek közvetlenül megtapasztalják, kipróbálják a 

földműves munkáját – a búzaszemtől a kenyérig. (ez 

természetesen átnyúlik a következő tanévre) 

Részt vesznek a szántás, vetés, boronálás, aratás, 

csépelés, őrlés, kenyérsütés folyamatában.  

Ha erre nincs lehetőség, az iskolakert egy darabkáján 

vetnek búzát és ezt dolgozzák fel. 

A különböző gabonafajták megfigyelése, lerajzolása 

Az átéltek rögzítése a füzetben (közös megfogalmazás, 

később önálló fogalmazás, rajz). 

Részt lehet venni más mezőgazdasági munkában is, pl. 

szüret, kukoricatörés, szilvaszedés és -lekvárfőzés, stb. 

Kirándulás egy tanyára 

Csoportos és páros munkák, projekt módszer 

 

A fejlesztés várt eredményei:  

A gyerekeknek közvetlen tapasztalata lesz arról, hogy az ember, ha megkapja hozzá a szükséges segítséget (megfelelő 

időjárás, alapanyagok, stb.), hogyan képes magát élelemmel ellátni. 

Betekintést nyer a földműves munkájába.  

Észreveszi, hogyan függnek egymástól és hogyan függnek össze a földművelés és állattenyésztés, és hogyan ágyazódnak a 

természeti környezetbe. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények:  

Az epochákon való aktív részvétel. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A kirándulások és helyszíni megfigyelések alkalmával szerzett ismeretek megbeszélése,  

Csoportban és párokban végzett munka szóbeli értékelése, 

Az élmények és tapasztalatok írásos formában való megjelenítése, 

Az epocha füzetben végzett munka, folyamatos figyelése, és segítése  

Szöveges értékelés a füzetben végzett munkáról. 

 

IDEGEN NYELV 
 

Kulcskompetencia területek: 

Kommunikatív kompetencia: a tanulók tudják megoldani feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, a munka világában, az oktatásban. A kommunikációképes nyelvtudás képessé teszi a tanulót valóságos 

helyzetekben valóságos üzenetek cseréjére. 

Összetevői: 

 nyelvi kompetencia (szókincs, fogalomkörök, kiejtés ismerete) 

szociolingvisztikai kompetencia (társadalmi érintkezés formái; stílus, hangnem ismerete) 

pragmatikai kompetencia (kommunikációs szándékok, szövegalkotás szabályai, kommunikációs - - - forgatókönyvek) 

interkulturális kompetencia: kultúrák hasonlóságainak és különbségeinek értelmezése, nyitottság   más kultúrák iránt. Pozitív 

attitűd kialakítása a nyelvtanulás, valamint más nyelvek és kultúrák megismerése iránt. 

 

Módszertani megközelítés: 

Az idegen nyelven hallott történeteken keresztül bepillantást nyerhetnek egy másik kultúrába. Elfogadják az idegen nyelv 

sajátosságait, egyre pontosabbak a helyes kiejtés, intonáció terén. Élvezik a humoros jelenetek előadását, és a rövid 

darabokat, amelyekben önálló tanulásra és szereplésre van módjuk. Az utánzási készség jelentősen visszaesik. Intenzív 

készülés folyik az írásra. Szövegeket tanulunk, amiket később leírunk. 

 A nyelvtan kulcsszerkezeteit szóban tanuljuk. A közösen tanult versek, mondókák, dalok segítségével a szóbeliség 

közvetlenségének felébresztése, életben tartása a fontos. 

 

 

ANGOL NYELV 
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Éves óraszám: 108 óra 

 

Előzetes tudás:  

az előző években tanult szókincs ismerete, 

az előző években tanult versek, mondókák ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

rendszerezés 

rendezés 

látási észlelés 

tervezés 

téri orientáció 

 

analízis, szintézis 

összehasonlítás 

ítélőképesség 

beszédértés 

beszédészlelés 

hallási észlelés 

figyelem 

rendszerezés 

sorrendiség 

 

 

kiejtés 

koncentráció 

szem-kéz koordináció 

saját mozgás 

látási-hallási észlelés 

rövid és hosszú távú emlékezet 

finommotorika 

az én világom 

életkor, szülők, testvérek neve, 

foglalkozása 

nemekkel kapcsolatos ismeret  

kérdőszavak 

személyes névmások 

mesterségek 

ház, lakás bemutatása, mi hol van 

térbeli viszonyok 

vásárlás 

alapvető árucikkek 

mennyiségek 

kérés 

számok 

 

mindennapok cselekvései 

öltözködés 

napirend 

melléknevek 

 

nyelvtörők,  

 

találóskérdések 

 

egyszerű történetek, mesék, versek, 

dalok játékok 

 

az angol ABC  

 

Kapcsolódási pontok: 

anyanyelv 

matematika 

természetismeret 

mesterségek epocha 

rajz 

mozgás 

a különböző témakörhöz kapcsolódó 

beszédhelyzetek megjelenítése 

szerepjátékok 

rajzolás 

 

a témákhoz kapcsolódó versek, dalok, 

mesék megjelenítése mozgás 

segítségével is 

 

 

 

csoportos és páros feladatok 

 

versek, dalok, mondókák, nyelvtörők 

szavalása mozgás kíséretében 

mese hallgatása, összefoglalása 

 

tollbamondás 

 

szavak betűzése 

szavak és versek írása a táblára és a 

füzetbe 

olvasás 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

a beszédszándékok kifejezésére és megértésére 

a tanult szavakat felismerni és megérteni 

a kérdéseket, kéréseket, utasításokat megérteni,  

követni a tanár utasításait 

a különböző témakörökben néhány szavas információt kérni és adni 

a nyelvi játékokban aktívan részt venni 

dalokat, mondókákat, nyelvtörőket, rövid történeteket megtanulni 

az ABC betűit felismerni, a tanult szavakat betűzni, írni 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

az órákon való aktív részvétel 

a tanult szavak és kifejezések felének tudása 

az angol ABC tudása 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

a közös munkában való részvétel 

egyéni szereplések 

füzetmunka értékelése 

 

 

NÉMET NYELV 
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Éves óraszám: 72 óra 

 

Előzetes tudás: 

az első két évben tanultak, azaz ismerkedés a nyelvvel versek, dalok, mondókák, játékok és rövidebb történetek formáiban 

számok ismerete 1-100-ig 

közvetlen környezetükben élő állatok, gyümölcsök nevei 

bemutatkozás (Ich heiße…), családtagok nevei 

néhány testrész, ruhadarab ismerete  

a német ABC ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Érzékek, észlelések 

fejlesztése: 

tapintás 

ízlelés 

szaglás 

életérzék 

szó-, és fogalomérzék 

saját mozgás érzék 

egyensúlyérzék 

énérzék 

beszédészlelés 

beszédértés 

artikulációs bázis 

látási-hallási észlelés 

megfigyelőképesség 

figyelem 

sorrendiség 

rövid és hosszú távú memória 

térorientáció 

testséma 

nagymotoros mozgás 

finommotorika 

számjegyírás és olvasás 

műveleti jelek 

számszomszédok 

páros és páratlan számok 

fejszámolás 

közösségi normákhoz való 

alkalmazkodás  

tolerancia 

kiejtés 

összefüggő beszéd 

összehasonlítás 

rendszerezés 

azonosítás 

megkülönböztetés 

szem-kéz koordináció 

konkretizálás 

Az én világom: 

Életkor, szülők, nagyszülők és 

testvérek száma, neve. 

Nemekkel kapcsolatos ismeretek. 

Személyes névmások 

Lakóhely, város és utca neve, 

házszám 

Testrészek: 

Eddig tanult testrészek bővítése, 

pl. a fej, a kar, a lábszár testrészei 

és funkciói. 

testrészekhez kapcsolódó mozgást 

kifejező igék 

Mesterségek: 

foglalkozásokkal kapcsolatos 

történetek, munkavégzéssel 

kapcsolatos igék 

Mesterségek, mely Hámor és 

Miskolc környékére jellemző 

volt(pl. bányász, szénégető, 

kohász, favágó…) 

Vásárlás: 

alapvető árucikkek, a tanult 

zöldségek, gyümölcsök  

tejtermékek, pékáru 

köszönet, és hála kifejezése. 

Kérés, óhaj, kívánság kifejezése, 

udvariassági szabályok  

Eladó és vevő fogalma. 

Tőszámok 1-100-ig 

A második osztályban tanult 

számok tovább mélyítése, 

ismétlése. Összeadás, szorzás, 

kivonás. Mennyiségfogalom 

bővítése, szorzótábla, a négy 

alapművelet gyakorlása, 

testrészekkel való megjelenítése. 

Fejszámolás, számok sorolása, 

páros és páratlan számok. 

Mérések 

Állatok és növények a ház körül. 

Vadon élő, állatkertben élő 

állatok. 

Állatok földön, vízben, 

levegőben. Közvetlen 

környezetben, és azon kívül élő 

állatok, virágok, fák, zöldségek, 

gyümölcsök. Boltban vásárolható- 

hazánkban nem termeszthető 

gyümölcsök. 

 

A német ABC 

írott betűk. A folyóírás 

elsajátítása után a német hangok 

A témakörhöz kapcsolódó beszédhelyzetek 

megjelenítése 

- fényképek nézegetése, egyszerű- két-három szavas 

– információk megfogalmazása 

- szerepjátékok 

- rajzolás 

- körjátékok 

- mozgásos játékok 

- találós kérdések 

testrajz, emberábrázolás füzetbe, testrészek leírása 

a témákhoz kapcsolódó versek, dalok, mesék 

megjelenítése mozgás segítségével is 

testrajz csomagolópapírra 

testrészek neveinek kirakása betűkből 

csoportos és páros feladatok 

utasítások E/2, és T/2 személyben 

témakörhöz kapcsolódó dalok, versek, mondókák, 

kiszámolók 

történetek elbeszélése, eljátszása 

memóriakártyák készítése saját rajz alapján 

mozgásos játékok, a foglalkozás legjellemzőbb 

mozdulatainak utánzása 

mesterségek, foglalkozások rajzolása, írása a füzetbe 

egyszerű sütemény készítése 

árucikkek rajzolása, feliratozása, esetleg 

viaszgyurmából készítés 

szerepjáték, árusítás 

memóriajátékok a gyümölcsökkel, zöldségekkel 

témakörből ismert versek, dalok, mondókák 

eljátszása 

találós kérdések 

barkochba játékok 

mozgásos tevékenységek: 

ugrálás 

lépegetés 

számsorok skandálása mozgással 

szorzótábla testrészek segítségével, babzsákkal 

műveletek tárgyakkal: 

számolás termésekkel 

számolás dobókockával 

tollbamondás a táblánál, vagy füzetbe 

magasság és testsúly mérése 

az adott témakört tartalmazó dalok, versek, rövid 

történetek eljátszása 

körjátékok 

állatok, növények megnevezése szókártyák 

segítségével 

szókirakó játékok 

séta a természetben, fák, bokrok, virágok 

megnevezése 

boltos játék 

szituációs játékok 

találós kérdések 

állatok, növények rajzolása, nevük leírása füzetbe 



 48 

leírása. Az eltérő hangzású és írott 

betűk bevezetése.  

 

Nyelvtan:  

-intonáció, hangsúly, dallam 

-írásjelek, pontok, vesszők, 

nagybetűk, kisbetűk 

-a főnév, az ige mint szófaj 

óhajtó mondat, kérdő mondat 

Írás: 

-jól formált és olvasható írás 

-helyes kéztartás 

-üres papír arányos kitöltése 

-betűk nagyságának pontos 

megformálása 

-sorkihagyás 

-bekezdések elhelyezése 

-helyesírás 

 

Olvasás: 

-rendszeres hangos olvasás 

-helyes kiejtés 

saját kertem rajzolása 

játékos feladatok a német ABC kártyákkal 

szókirakó játékok 

versek, dalok az ABC világából 

betűk számolása 

hangok számolása 

hol hallod a következő hangot 

a német ABC írása a füzetbe, rajzokkal kiegészítve 

saját betűkártyák készítése 

szavak sorolása a tanult kezdőbetűvel 

olvasási gyakorlatok 

tollbamondás 

írásgyakorlatok 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A gyermek képes: 

önmagára vonatkozó egyszerű kérdésekre önállóan válaszolni (pl. Wo wohnst du? Wie alt bist du? Wie viel Geschwister hast 

du? Wie heißt dein Vater?...) 

a tanult témakörökön belül a szavakat felismerni és megérteni 

a kérdéseket, kéréseket, utasításokat megérteni, arra cselekvéssel válaszolni 

követni a tanár utasításait 

követni tudja az egyszerű történeteket, melyeket egyszerű mozdulatokkal kísérünk 

a vásárlás témakörében néhány szavas információt kérni és adni (pl. Was möchten Sie? Was wünschen Sie, Was kann ich 

helfen, Ich möchte bitte…, Ich wünsche mir…) 

a nyelvi játékokban aktívan részt venni, néhány dalt, mondókát, nyelvtörőt, rövid történetet megtanulni 

egyszerű szavakat hallás után leírni 

egyszerű mondatokat alkotni 

a begyakorolt kérdésekre önállóan válaszolni 

ismeri a német ABC-t 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

aktívan, érdeklődéssel vegyen részt az óra történéseiben 

tudja követni a tanár utasításait 

a tanult témakörön belül a szavakat, kifejezéseket kis tanári segítséggel legyen képes feleleveníteni 

önmagára vonatkozó egyszerű kérdésekre tanári segítséggel tudjon válaszolni 

vásárlás témakörében aktívan vegyen részt 

tudjon tanári segítséggel a begyakorolt kérdésekre válaszolni 

ismerje a német ABC-t 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

a közös munkában való aktív részvétel 

egyéni szereplések 

füzetvezetés folyamatos nyomon követése, segítése 

kisebb közösség előtt bemutató 

 

 

FRANCIA NYELV 
 

Éves óraszám:72 óra 

 

Előzetes tudás: az előző osztályokban tanult szókincs ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 szókincs fejlesztése, hallás utáni 

szövegértés, az idegen nyelven való 

kifejezés alapjai 

Témák: Az előző években tanultak 

megszilárdítása, bővítése. (állatok, 

növények, tárgyak, napok, hónapok, 

Mozgásos játékok 

Közös versmondás, éneklés 

körjátékok 
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- az írás alapjai 

 

évszakok, színek, ruhadarabok, család) 

- mesterségek, foglalkozások 

- gyakori cselekvések 

- ház, lakás szókincse 

- helyhatározók 

- néhány kérdőszó ( qui, qu’est-ce que 

c’est, combien, comment) 

- időjárással kapcsolatos kifejezések 

- alapvető ételek 

- ABC 

- számok 0-100-ig 

 

Kapcsolódási pontok: 

Mesterségek epocha 

számtan 

 

találós kérdések 

párbeszédek 

Térbeli, vizuális feladatok 

Rajzos tollbamondás 

Történetek hallgatása, eljátszása 

Egyszerű szavak írása 

 

Sorversenyek, csapatjátékok 

 

A fejlesztés várt eredményei:  

A gyermek: 

megért egyszerű, önmagára vonatkozó kérdéseket, és képes azokra válaszolni (Comment tu t’appelles? Où habites-tu?...) 

több verset és dalt fejből tud és egyedül is képes elmondani 

az órákon használt francia nyelvű utasításokat könnyedén megérti 

képes követni egy egyszerű, mozdulatokkal kísért történetet 

a tanult szavakat hallás után felismeri és képes megnevezni hétköznapi tárgyakat 

nyelvtani fogalmak még nem kerülnek bevezetésre, de képesek használni néhány személyes névmást és igeformát (je, tu, il, 

elle) észreveszik a különbséget “le“és “la”között 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Az idegen nyelvű óravezetést képes követni, a tanult szókincs legalább felének ismerete, a közös megszólalásokban való 

aktív részvétel, néhány egyéni megszólalás. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

a közös munkában való részvétel 

 egyéni szereplések 

füzetmunka értékelése 

 

 

MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 72 óra 

Módszertani megközelítések: 

A tanítás képeken keresztül történik. A tanár egy – többnyire szóbeli – képpel megragadja a gyermek képzeletét, és a 

cselekvésre késztető szándék abból születik, hogy a gyermek megértette és lefordította a képet.  

A gyermek igazából csak akkor tud megmozdulni, ha kapott egy képet. Másként a mozdulatok szertelenné, öncélúvá vagy 

formátlanná válnak.  

A harmadik osztályban a mozgás tanítása kötöttebb formát kap, megjelenik a szaktanárok által tanított testnevelés óra.  

A hosszabb és szabályszerűbb testnevelési órákra való áttérés mindenképpen fontos mozzanat, akár előbb, akár később 

történik meg. 

 

Előzetes tudás: 

Az együtt játszás öröme, egymás tiszteletben tartása, játékszabályok betartása.  

A koordináció, a mozgékonyság, a térbeli orientáció, a ritmus, az utasítások követésének képessége és a növekvő 

magabiztosság. 

Az előző években tanult körjátékok, ritmusok, mondókák, fogójátékok 

 

Fejlesztendő képességek (célok) Témák, 

kapcsolódási pontok 

Tevékenységi formák 

Téri és időbeli tájékozódás, 

mondóka szerint galoppoznak, dobognak,  

Ritmusra lépnek és egyhelyben állnak. 

Tevékenységeket utánzó, mozgások, 

Bothmer első körjátéka 

„Macska egér”, „Négy elem” 

A megfelelő autoritás felismerése, az 

együttműködés fontos eleme a harmadik 

 

 

 

frontális osztálymunka, 
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Alapelv, hogy minden mozgást a hő hasson 

át, 

A tanár köré gyűlni a feladat 

meghallgatására, bemutatására, majd annak 

elvégzése után újra egybegyűlni. 

Megfigyelés útján tanulni. 

 

A függetlenség látványos kinyilvánítása, 

 

Őszinteség, tapintat, 

elkötelezettség, autoritás 

osztály sok epochájának.  

A különböző mesterségekhez kapcsolódva 

utánzó mozdulatokkal, versekkel 

mélyítjük el ezeket az élményeket. 

Fogó játékok: 

Fogók, ahol egy gyermek áll szemben a 

csoporttal: 

Sárkányfogócska,  

Cápák és polipok, Madárijesztők. 

"Dzsungel”- jellegű játékok, tornaeszközökből 

és a torna mozgáselemeiből épített 

akadálypályák. 

Ugrókötél használata: átfutások, ugrások, 

egyéni és páros gyakorlatok. 

Állatok mozgását utánzó járások, szökdelések, 

mászások. „Elefánt” „Bolhás” Fonaljátékok. 

Egyszerű, végtelenített fogójátékok 

„Boszorka” 

Egyensúlyozós játékok.  

Torna:  

gurulóátfordulás előre, hátra. 

Korcsolyázás, 

 

 

 

csoportos foglalkozás, 

 

 

 

 

 

 

fejlesztések egyéni 

szinten, 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A gyermekek egyre inkább képesek csak a mozgásra koncentrálni. 

Elsajátítják a tornatermi viselkedés szabályait. 

Megtanulnak, csoportként dolgozni, összegyűlni a tanár köré a feladatok 

meghallgatására, majd azok elvégzése után újra visszatérni oda. 

A mozgásformák által nyújtott kihívások révén javulnak képességeik, növekszik önbizalmuk. 

A tornaeszközökön biztonsággal mozognak. 

Képesek szabályok szerint együtt játszani. 

A játékokban örömmel vesznek részt. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

A tornaeszközökön biztonsággal mozognak. 

Képesek szabályok szerint együtt játszani. 

A játékokban örömmel vesznek részt. 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Közösen kialakított szempontok szabályok az értékelés alapjai, 

Az órai munka során a pedagógus és a diák között zajló beszélgetések, 

Az órai feladatok célok a világos mindenki számára érthető elvárások erősítik a kompetencia érzését 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A gyermek mozgásfejlődésének követése és értékelése az év során két alkalommal félévkor és év végén szöveges formában 

történik. 

 

TERMÉSZETJÁRÁS 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 36 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A természetjárás az életfolyamatok egészségét szolgálja. A gyerekek ösztönösen rátalálnak a számukra legmegfelelőbb 

mozgásformákra, tevékenységekre. Saját élőhelyükön találkozhatnak a természet elemeivel, és azokról saját benyomásokat 

szerezhetnek. Megpróbálják leküzdeni saját félelmeiket. 

Ha valamely jelenséget középpontba szeretnénk állítani, a kirándulás előtt érzékletes nyelvi  képet adhatunk róla.  

 

Előzetes tudás: 

Képes legyen kitartóan gyalogolni életkorának megfelelő távolságokon belül.  

Tartsa be a kialakított szabályokat. 

 

Fejlesztendő képességek (célok) Témák, Tevékenységi formák 



 51 

kapcsolódási pontok 

 

Egyensúly, 

Tapintás,  

Mozgás, hallás, szaglás, látás, 

 Hő érzékelés  

Testtudat,  

Téri tájékozódás, 

Önkép,  

Önismeret,  

Öntudat,  

Önbizalom, 

Időbeli tájékozódás,  

Ritmus, 

Szabálykövetés és tartás, Oldaliság, 

Elcsendesedésre való képesség, 

 

 

Évszakok változásai, 

Őshonos növények, 

Őshonos állatok, 

Természeti elemek,  

Időjárás, 

Mesterségek, 

 

Kapcsolódási pont: 

Az epochák történeteiben, meséiben, 

Formarajz,  

Euritmia, 

Magyar-nyelv és irodalom: 

fogalmazás, 

 

 

Járások, futások, fáramászás, gurulás, 

építés, gyűjtögetés, cipelés, mérés, 

építés, válogatás, 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A fizikai erőnlét további fejlődése.  

Biztosan közlekedjen a már megismert útvonalakon.  

Legyen bátorsága új utakra lépni a tanítóval. Bátorsága fejlődjön tovább.  

Ismerje fel néhány, a környékre legjellemzőbb növényt. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Képes legyen kitartóan gyalogolni életkorának megfelelő távolságokon belül.  

Tartsa be a kialakított szabályokat. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Megszerzett tapasztalatait a kapcsolódó tantárgyakban hasznosítja, így ott kerül értékelésre 

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETEK 
 

FESTÉS,  

 

Éves óraszám: 36 óra 

 

Megközelítési szempontok: 

Harmadik osztályban a „Teremtés-történet” epochához kapcsolódóan előkerül a színek keletkezése. Tegyünk 

megfigyeléseket a természetben: a gyermek felfedezi, hogy a primer (elsődleges) vörös, sárga és kék színek a fény és a 

sötétség folyamataiból keletkeznek. Az ismert és használt színeket sötétséghez és világossághoz tartozásuk szerint is 

bemutatjuk.A kevert (másodlagos) színek: zöld, narancssárga és lila születése. 

 

Előzetes ismeretek: 

A második osztály festészeti tanulmányai, különös tekintettel a történetekhez, legendákhoz kapcsolódó festésgyakorlatokra. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

Kézügyesség, arányérzék és fantázia 

fejlesztése. 

Harmadik osztályban a hangsúly a 

“világteremtés hatalmas tettére” és a 

kisebb méretű világ megformálására 

kerül.  

 

A gyermekek nemcsak a színekből 

történő képalkotást 

vizsgálják, hanem azt is, hogyan 

születnek maguk a kevert színek. 

 

A gondolkodás erőinek további 

iskolázása. 

Kitartó figyelem további fejlesztése.  

Kooperáció és kommunikáció 

 

 

Fény-sötét (világos-sötét kontraszthatások) 

Ebből a primer színek festésének folyamata; 

A kevert-színek keletkezésének folyamata; 

Ezek árnyalatai: sötét – világos; 

meleg- és hideg színek árnyalatai. 

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom; 

Különös tekintettel a Teremtés-történetet 

feldolgozó tanulmányokra. 

 

Euritmia; 

 

Irányított, részben irányított vagy 

szabad akvarell festés  

Színfestési gyakorlat :  

A teremtés hét napja 

A fény megteremtéséből kiindulva a 

fény és a sötétség polaritásának 

festése.  

A fent és a lent, a föld és a vizek 

megteremtésének festése. 

A növények és az állatok festése, és 

végül az emberi forma, amely 

egységes egészként emelkedhet ki a 

színekből, majd válhat kettővé. 

 

Előkészítő beszélgetések 

Értékelő beszélgetések 



 52 

fejlesztése. 

Pontos megfigyelés a cél. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A színek különböző árnyalatainak a papíron történő megalkotását és használatát gyakorolják a gyerekek. Ennek 

felhasználásával a fény és a sötétség megjelenítésére képesek a képeiken. Az ószövetségi történetek nyomán a teremtés hét 

napját megfestik, kifejezve a megragadható színhangulatot. 

A színes lapokra való festés során újabb szempontokhoz jutnak az alkotásában. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

Képesek a biztonságos színkeverésre, egyszerű, foltszerű ábrázolásra ecsettel, krétával. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A munkák kiállítása az osztályban. Iskolai kiállítások. 

 

 

RAJZ, FORMARAJZ 
 

Éves óraszám: 36 óra  

 

Megközelítési szempontok: 

Miután a gyermekek gyakorolták a tengelyes szimmetriákat, most már elkezdhetnek szabad, “aszimmetrikus” formákkal 

dolgozni. Ez segíti a forma- és stílusérzékük fejlődését. Ezek a feladatok alkalmasak egy belső térérzékelés ápolására, 

valamint minőségileg előkészítik a geometriai ábrázolást. A formaérzéket bonyolultabb szimmetriák és kereszteződő minták 

segítségével fejlesztjük. Ezek az elemek alapvető fontosságúak a tervezésben.  

Fejlesztik az alakzatok kiegyensúlyozására és megértésére, valamint a formák szembeállítására képes érzékeket. A tanult 

mintákat felhasználhatjuk illusztrációkhoz (pl. címlapokhoz) vagy a kézimunkában. 

 

Előzetes ismeretek: 

A gyerekek egyre határozottabban megjelenő tér- és formaérzéke kellő alapot nyújt a harmadik osztályos bonyolultabb 

formák kialakításához. Az első két év feladatai pedig megfelelő alapozást jelentenek az önálló, esztétikus formák 

létrehozásához. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

Kézügyesség és arányérzék fejlesztése. 

Pontos színkeverés elérése. Krétarajz – 

körvonalak nélkül. 

 

A folyóírás elsajátításához szükséges 

forma- és mozgásérzék megalapozása 

történik a betűelemeket is tartalmazó 

folyamatos formák gyakorlása során. A 

bonyolultabb szimmetrikus formák 

megrajzolása az esztétikai élmény 

mellett kellő intellektuális kihívást is 

nyújt a gyerekek számára.  

 

Az önálló formakeresés és alkotás a 

fantázia-képességüket iskolázza. 

Kitartó figyelem további fejlesztése.  

Kooperáció és kommunikáció 

fejlesztése. 

Továbbra is cél a pontos megfigyelés. 

 

 

 

A kevert színek keletkezésének finomítása; 

Sötét – világos, fény – sötétség 

különbözősége, használata adott témáknál; 

A rúd-kréták és téglák használata az 

ábrázolásban.  

Széles színskála alkalmazása. 

Pasztell-kréták, színes papírok használata.

  

Bonyolultabb folyamatos és ritmikusan 

ismétlődő minták. 

Egymással összefonódó, tekeredő és 

átfedésben lévő spirálok és más dinamikus 

formák.  

Tükörképek és tükrözött formák függőleges 

és vízszintes elrendezésben. 

Három- négy-és ötszögek. 

 

Négyes szimmetriák. 

Magyar nyelv és irodalom; 

Honismeret, mesterségek; 

Idegen nyelvek történetei; 

Mozgásos játékok; 

Ünnepek; 

Euritmia; 

 

Az anyanyelvi gyakorlásban még mindig 

erőteljes szerepet játszik a formarajz, hiszen 

a folyóírás begyakorlásához szükséges 

betűelemeket itt alapozzuk meg.  

 

Formarajzolás 

 

Mozgásos feladatok 

 

Vezetett és szabad rajzolások 

Megfigyelési gyakorlatok 

 

Értékelő beszélgetések 
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A harmadik osztály új honismereti 

korszakaihoz (mesterségek, házépítés) az 

egyszerűbb népi motívum-formák 

bemutatásával kapcsolódik. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Képesek a bonyolultabb szimmetrikus formák kiegészítésére, megalkotására. A folyóíráshoz szükséges íráselemek arányosan 

és pontosan rajzolják. Ismerik az alapvető geometriai formákat 

 

A továbblépéshez szükséges minimális  

Mozgás és utánzás útján képesek arányos rajzokat készíteni különböző formákról. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A munkák kiállítása az osztályban. Iskolai kiállítások. 

 

 

KÉZIMUNKA 
 

Kulcskompetencia területek: 

- Kulturális kompetencia;  

- Művészeti kifejezőképesség és esztétikum; 

- Anyanyelvi kommunikáció; 

- Személyközi és szociális kompetenciák; 

 

Éves óraszám: 72 óra  

 

Módszertani megközelítés: 

A 9. életévtől kezdődően a gyermekek lassan távolságot nyernek az őket körülvevő világtól és személyektől, az „elvesztett 

paradicsom” érzése erősödik bennük. Minden egyes gyermekkel éreztetni kell, hogy egyedi világot alkot, amely ugyanakkor 

kapcsolódik környezetéhez is. A ritmikus memória ilyenkor meghatározó, ennek fejlesztése történik kötéssel vagy 

horgolással. A védelem érzetének növelésére befedjük a fejet, ennek tudatosabbá tételéhez fontos a fejformát fizikailag is 

megtapasztalni. Ebben az életkorban erőteljesen megjelenő formaerők segítik közelebb a gyerekeket testrészeik 

megtapasztalásához. A színek használatában új elem a megjelenő önálló alkotói vágy, amely az egyedi színkomponálásban 

teljesedhet ki. 

A varrás továbbfejlesztéseként új technika a láncöltés használata egy-egy tárgy formájának kiemelésére vagy használatának 

visszatükrözésére. 

Fő téma: kötött vagy horgolt sapka készítése. 

 

Előzetes ismeretek: 

A kötés vagy horgolás már megismert alapmozdulataiban otthonosan érzik magukat (sima és fordított szemek, lánchurkolás, 

egyráhajtásos pálca). A két kéz egyre differenciáltabb mozgása. Tudatos koncentráció és irányított figyelem a munka során. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

Megismerési és befogadó képesség: 

közvetlen tapasztalatszerzés, az 

anyagokkal való érintkezés, az érzékelés 

érzékenységének fokozása; 

A kéz intelligenciájának működtetése, a 

manuális készség fejlesztése. 

Érzelmi gazdagodás, empátia, intuíció 

fejlesztése, önálló ízlés, belső igényesség 

kialakulása 

Fantázia, kreativitás fejlesztése. 

 

Sapkakötés 

Hímzés 

 

 

Új geometriai jelenségek megtapasztalása, a 

térgeometria tudattalan megismeréséhez 

vezeti a gyerekeket a gömb, a henger, a kúp, 

a téglatest síkidomokból való kialakításával. 

A fogyasztás és szaporítás fejleszti 

számolási képességeiket. 

 

Kötés: sima, fordított 

szemek, szaporítás, 

fogyasztás. 

Horgolás: lánchurkolás, 

rövidpálca ismerete, 

szaporítás, fogyasztás. 

 

Sapka kötése vagy 

horgolása. 

Láncöltés ismerete. 

Nemezkép vagy labda 

díszítése láncöltéssel. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A gyerekek megtanulják a kötésben vagy a horgolásban a “szaporítást” és a “fogyasztást”. Ezt alkalmazzák a 

sapkakészítésénél, amely fejleszti akaratukat és figyelmüket. 

Hímzett nemezlabda vagy nemezkép elkészítése, amely fejleszti fantáziájukat, kitartásukat. 
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A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

Biztonsággal tudjon 2-3 szállal fonni, sima és fordított szemekkel kötni. Ismerje a horgolás alapjait. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A készülő munkadarabok folyamatos korrekciója. Mindennapi használat. Iskolai kiállítás. 

 

 

DRÁMA 
 

Kulcskompetencia-területek  

Kulturális kompetencia (gondolatok, élmények és érzések kreatív kifejezése),  

Kommunikáció,  

Személyközi kompetencia (a személyközi készségek hatékony alkalmazása a köz- és magánéletben)  

Vállalkozói kompetencia (az egyén felelőssége saját cselekedetei iránt). 

 

Éves óraszám: 12 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A drámával való foglalkozás célja nem művészek nevelése, hanem a művészi tevékenységen át a minden egyes gyermekben 

létező saját képességek és életcélok kibontakoztatása. 

 

Előzetes tudás: 

Az adott színpadi formában képes társaival együtt mozogni, beszélni, énekelni. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Helyes szokások gondozása. 

Tekintély követése. 

A kapcsolatteremtés képességének 

fejlesztése. 

Memória, figyelem fejlesztése. 

Ritmus( tevékenységek részei- és 

egymáshoz való kapcsolódása). 

Hangerő, beszédkészség. 

A magyar nyelv és irodalom órák tér-, 

mozgás, ritmus érzékelési gyakorlatai, 

beszédtechnikai gyakorlatai. 

A mozgás órák játékai. 

A művészeti órák érzékfejlesztő 

gyakorlatai. 

Idegen nyelvi órák témái. 

Állatmesék, legendák és szentek élete, 

ószövetségi történetek, mesterségek 

versek által, anekdoták. 

Magyar népi-és vásári játékok, északi 

mitológia, históriás énekek.  

Ujjbábok és tárgyjátékok, papírszínház, 

termésbábok készítése a különböző 

szakórákon. 

 

Mozgással kisért énekbeszéd, játék. 

Egy rövid mese vagy legenda 

dramatizálása  körjátékok alapján az 

egész osztály részvételével. 

Ujj-és fonal játékok, más színpadi 

formák.  

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Az adott színpadi formában képes társaival együtt mozogni, beszélni, énekelni. Jó kedéllyel vesz részt a tevékenységekben. 

Különbséget tud tenni a hétköznapi és a színpadi beszéd között. Beszéd észlelésében: önmaga és mások határait érzékeli. 

Tudja a szerepbe lépés jelentőségét,  figyel a  közös mozdulásra, Önálló szerepre vágyik.   

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Az adott színpadi formában képes társaival együtt mozogni, beszélni, énekelni. Törekszik a közös mozdulásra, tiszteletben 

tartja a csend jelentőségét. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Előadás, bemutató az iskolai közösség előtt. 

 

 

ZENE 
 

Kulcskompetenica-területek  

- anyanyelvi kommunikáció, 

kulturális kompetencia, 

személyközi és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítés: 
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A legnagyobb feladatunk a belső zenei középpont kialakítása és megerősítése. Ennek a zenei centrumnak a megszületése az 

egyes gyerekekben feltétele annak is, hogy az első egyszerű lépéseket megtehessük az osztállyal a többszólamúság 

felépítésében. Fontos megjegyezni, hogy ez az egész fent leírt zenei folyamat az osztály szellemi-lelki érettségétől, igényétől 

függően eltolódhat. Gyógyító, tápláló, ha minél tovább belemerülhetnek a “kvinthangulatba”, amely minden később kibomló 

zeneiség ősforrása, így ennek elhagyását jobb késleltetni, mint siettetni. 

 

Előzetes tudás: 

A számtalan dal ismeretéből adódó differenciált zenei hallás. 

Furulya, gyermekhárfa helyes használata 

Jártasság a ritmusokban, biztonságosabb zenei intonáció  

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

-A kottaírás és olvasás bevezetése, 

kezdetei (hangjegyírás furulyázáshoz 

kötve) 

-Megjelenik az egyenletes mérő, 

tudatosabbá válik az alaphang. 

-A C-szopránfurulya használata, 

technikai elsajátítása. 

-Az egyéni hangszerválasztás 

elősegítése, gondos előkészítése.   

-A szolmizáció alapjainak bevezetése. 

A kapcsolódási pontok témái:  

 

Évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó 

dalok, mesterségekről szóló dalok, az 

Ószövetséghez kapcsolódó dalok, az év 

végi drámához kapcsolódó énekek, 

hangszeres darabok, európai és más 

népek dalai. 

 

 

Kilépünk a kvinthangulatból, az első 

lépések a modális hangsorok felé (dór, 

mixolíd, fríg hangsorok). 

 

Különböző szólóhangszerek 

bemutatása, megismerése.  

 

Dallamív érzékeltetése most már írásos 

formában, de még nem konkrét 

hangokon.  

  

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Megismerik az egyes modális hangsorokat. 

Egyszerű többszólamú játék kipróbálása az éneklésen és a hangszeres játékon keresztül.  

A szoprán furulya és a gyermeklíra megismerése. 

Ritmus és mérő kihallása a gyermekdalokból. 

Népdalkincs kibővülése. 

Az ötvonalas kottaírás és a szolmizáció megismerése.  

 

A továbblépés minimális követelményei:  

A többszólamúság legegyszerűbb formáinak ismerete (szóló-tutti, kérdés-felelet, tartott hang, osztinátó, kánon).  

Magyar és más népek dalainak éneklése, alapszintű furulyázása.  

A mérő és az egyenletes lüktetés érzékelése.  

A zenei írás-olvasás alapjainak ismerete, ötvonalas kottaírás hangmagasság lejegyzéséhez, a szolmizáció alapjainak 

elsajátítása.   

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Előadás, bemutató az iskolai közösség előtt. 

 

 

EURITMIA 
 

Kulcskompetencia területek: 

Anyanyelvi kommunikáció 

Matematikai kompetenciák 

Személyközi és állampolgári kompetenciák 

 Kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 36 óra 

 

Módszertani megközelítések:  

A gyermek lelki fejlődéséből kiindulva alkotjuk meg az euritmia formáit és mozgásait. A főoktatáshoz kapcsolódva ritmikus 

mozgásokat, verseket, térbeli formákat gyakorolnak a gyerekek. Önállóan kell orientálódniuk a térben, a magánhangzókat fel 

kell ismerniük, és egyénileg kell mozgásukban használniuk. 

Előzetes tudás: A második osztályban tanultak már képesség szintjén vannak jelen. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Különböző pedagógiai formák 

gyakorlása, kibővítése segíti szociális 

érzékük biztonságát.  

A magánhangzók és térformák 

 

A különböző mesterségeket is a 

mozgáson keresztül mélyítjük el és a 

teremtéstörténet mélyebb átéléséhez is 

A négy elem - föld, víz, levegő, tűz - 

megjelenítése Magánhangzók 

bevezetése, gyakorlása 

Mértani formák (háromszög, 
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ismerete és tudása képessé teszi őket 

az önálló munkára.  

A testséma gyakorlatok folyamatos 

jelenléte segíti saját testének 

megismerését, ami a koordinációját 

erősíti.  

A beszéd hangzóinak megismerése és 

gyakorlása segíti a belső beszéd 

rendezését, egyre jobban alakítja a 

beszédfigyelmet.  

A figyelem tartóssága is növekszik 

ezáltal.  

A gyakorlatsorok, történetek 

megjelenítése serkenti az észlelési 

folyamatokat. 

 

nagy segítséget nyújt ebben az évben 

az euritmia.  

 

A zene órákat segítjük a kánon 

gyakorlásával. A zenei hallás is 

finomodik a hangközök felismerésével.  

 

Az anyanyelv órákhoz kapcsolódik az 

euritmia a főnevek játékos mozgásos 

megkülönböztetésével. 

négyszög) játékos megjelenítése a 

térben Lemniszkáta keresztezéssel 

Szociális gyakorlatok, mint kérdés-

felelet, keressük egymást..., én és te, 

Ügyességi és koncentrációs 

gyakorlatok 

Nyílás csukódás testben, térben 

Könnyebb formagyakorlatok vezetése ( 

heitere auftakt a körben)  

Kis és nagy terc átélése 

Kánon 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A gyermek fokozódó környezettől való elválásában a szellemi-lelki biztonságát növeli, azaz segíti a világra való újfajta 

ránézésre és a világban való új fajta részvételre. 

Megtanulja az euritmia mozdulatai közül a magánhangzókat. Átéli a kis és nagy tercet a zenében. 

Geometriai formákat tanul meg a térben lejárni. 

A különböző szociális gyakorlatok továbbra is folyamatosan ápolják és fejlesztik a társas kapcsolatokban való 

kiegyensúlyozott részvételét. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 

A tanórákon és a bemutató órán való aktív részvétel. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  

Egy téma lezártával vagy a tanév végén előadás bemutatása 

 

 

GYAKORLATI ÉLET MODULJAI 
 

GAZDASÁGTAN I. 

 

Éves óraszám: 10 óra 

 

Megközelítési szempontok:  

A mesterségek, földművelés epochákhoz kapcsolódva vagy arra építve, azt kiegészítve egy kisprojekt kapcsán szereznek 

tapasztalatot a legalapvetőbb gazdasági ismeretekről. A hangsúly a tapasztalatszerzésen van. 

 

Előzetes tudás: 

A spontán szerepjátékok 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 
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Legyenek elemi ismeretei arról, hogy 

a szülei és az iskola technikai 

személyzete mit dolgoznak. 

 

Legyenek képesek egyszerű 

folyamatokat tervezni és 

megvalósítani felnőtt mentorálásával. 

 

Legyenek magabiztosak és nyitottak 

ismeretlen emberekkel való 

kapcsolatfelvétel során. 

Ismerjék az ilyenkor szokásos 

illemszabályokat. 

 

 

Tudjanak a ráfordított idő és 

anyagszükséglet alapján árat képezni. 

 

Legyenek képesek a projekt során 

apróbb részfeladatokat önállóan 

elvégezni. 

 

Számoljanak biztosan pénzzel, 

tudjanak visszaadni, pénzt váltani. 

Matematika: alapműveletek, 

mértékegységek témakör 

Anyanyelvi kommunikációs 

képességek használata:  

  

a kapcsolatteremtés eszközei, módjai 

 

 

 

Egy kisprojekt a Márton-napon vagy a 

Farsangon vagy egyéb iskolai ünnepen 

(Pl: palacsintázó, kötélverő műhely, 

stb.) szülői segítséggel. 

 

Beszélgetések  

Rajzolás 

Térkialakítás, célnak megfelelő 

berendezés 

A projektnek megfelelő 

résztevékenységek végzése (Pl.: 

kiszolgálás, teakészítés, 

pénztárkezelés, vendégfogadás, stb.) 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Hétköznapi tájékozottsága bővül. Figyelme mélyül. Magabiztosan van jelen a közösségben. Jó kedéllyel tevékenykedik. 

Vannak ötletei, ha problémával találkozik. Nyitottan kommunikál. Képes egy részfeladatot önállóan megvalósítani. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A kisprojektben való aktív részvétel 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A tevékenységekben való jelenlét minősége 

A matematikai ismeretek alkalmazásának szintje 

Az együttműködés minősége 

 

 

EMBERISMERET ÉS ETIKA I. 
 

Kulcskompetenciaterületek:  

Személyközi, interkulturális és szociális: a másik ember iránti érdeklődés és tisztelet. 

Anyanyelvi: érzéseinek, gondolatainak nyílt, őszinte kifejezése  

Természettudományos: a természeti jelenségek iránti érdeklődés, a természetben működő folyamatokkal szembeni tisztelet és 

hála    

 

Éves óraszám: 30 óra  

 

Módszertani megközelítések 

A Waldorf-iskola mindennapjaiban természetesen van jelen az erkölcsi nevelés, az emberismeret, mely mind a tantárgyi 

ismeretanyagban, mind a feldolgozás módszerében megjelenik. Ebben a szabadon választható modulban lehetőséget adunk 

egy-egy témában való elmélyedésre, megbeszélésre. A történetek képi tartalmán, érzelmi hatásain keresztül ápoljuk a 

gyerekek spontán vallásosságát.  

 

Előzetes tudás 

A családból hozott szokások. 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 
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A természetben működő jelenségek iránti 

csodálat és tisztelet érzésének ápolása  

Az évkör ünnepeihez kapcsolódó szokások 

ismerete 

A jó és rossz, a morálisan szép és csúnya 

megkülönböztetésének képessége 

A figyelem fejlesztése 

Kövek 

Fák, növények 

Állatok 

Tűz Víz Levegő Föld 

Mesterségek 

Szentek legendái 

Ó-testamentum történetei, fohászok 

A főoktatás történetei 

Egyéni és csoportos munkák 

Frontális munkák 

Történetek hallgatása, feldolgozása  

Éneklés 

Rajzolás 

Beszélgetés  

Ünnepeken való részvétel 

 

A fejlesztés várt eredményei  

Érdeklődéssel és tisztelettel fordul az emberek és a természet felé. 

Társas kapcsolatait udvariasság, bizalom, figyelem jellemzi. 

Nyíltan, őszintén fejezi ki gondolatait. 

Bizalma van a világban, bizalma van önmagában. 

Jó kedéllyel van jelen, örömmel tevékenykedik. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények: 

Ilyen követelményt nem támasztunk 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 

A gyermek állapotát jellemezni tudjuk a beszélgetésekben való jelenlétéből, az általa mesélt dolgokból, rajzaiból. 

 

 

TANULÁSMÓDSZERTAN 
 

Kulcskompetenica-területek  

- a tanulás tanulása 

 

Módszertani megközelítések: 

A tanulásnak többféle értelmezése van. Ezeken az órákon a hagyományos értelemben vett iskolai tanuláshoz szükséges 

képességek fejlesztése történik, azoknak a tanulási módszereknek és viszonyulási formáknak az elsajátítása, amelyek bármely 

tantárgy eredményes tanulásához biztos alapot adnak. A gyakorlás az aktuális tanulnivalókon keresztül történik. 

 

Éves óraszám: 12 óra 

 

Előzetes tudás:Nem igényel ilyet. 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 

Tiszta beszéd fejlesztése, 

ha szükséges, logopédiai 

fejlesztés 

Szövegértés: 

Megélt szituációban való 

adekvát viselkedés 

Olvasási készség 

fejlesztése 

Szókincsgyarapítás 

emlékezetfejlesztés 

Figyelem fejlesztése 

Gondolkodás fejlesztése 

Helyes tanulási szokások 

kialakítása 

 

Idő- és térviszonylatok 

Találós kérdések 

Formarajz 

Anyanyelv 

Matematika 

Művészeti tevékenységek 

rendszeres gyakorlása. 

Rendszeres mozgás 

Kézimunka 

A tanár tiszta beszédének utánzása sok közös 

szövegmondással 

Nyelvtörők gyakorlása 

Egyéni gyakorlási lehetőségek a reggeli bizonyítványversek 

mondásakor  

(Életkornak megfelelő korrigálás rávezető gyakorlatokkal, 

mozgásokkal) 

Felolvasás felkészülés után 

Instruáló játékok 

Hallott szöveg feldolgozása rajzolással 

Rendszeres beszélgetések, 

 saját rajzról, munkáról rövid megnyilatkozás 

Szógyűjtések, cselekvésbe ágyazott magyarázatok 

Memoriterek utánzás útján történő elsajátítása 

Koncentrációs gyakorlatok belső kép és ritmus segítségével, 

csöndgyakorlatok 

Taneszközök rendben tartása 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanulási háttérképességei fejlődnek 

Figyelmének terjedelme növekszik 

Kedvvel végzi a feladatait. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Életkorának megfelelő figyelemmel rendelkezik, jó kedvvel dolgozik, a feladatok iránt érdeklődő. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Beszélgetések, bemutatók 
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4. évfolyam 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Kulcskompetenica-területek  
anyanyelvi kommunikáció 

 a tanulás tanulása 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 kulturáliskompetencia 

 

Éves óraszám: 160 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A gyerekek növekvő tudásvágya igényli, hogy minél több konkrét ismeretet kapjanak. Törekedni kell az önálló munka 

lehetőségének kialakítására. Az órák narratív részeiben olyan történeteket érdemes választani, amelyekben sokszínű 

személyiségek játszanak szerepet, különböző helyzetekkel, magatartás mintákkal találkozhatnak a tanulók. Az  ítélőképesség 

gondozására különösen érdemes figyelni, hiszen elindul az a folyamat, melynek eredményeképpen különbséget kezdenek 

tenni a rossz és jó, a csúnya és szép  megítélésében. A gyermekekben kezd kialakulni annak a tudata, hogy hova is tartoznak 

szűkebb és tágabb környezetükben. A 4. osztálytól kezdve egyre jobban szétválik az írás és az olvasás képességének 

gyakorlása. Fontos, hogy a beszélt nyelv művelése is folytatódjon, az esetleges egyéni beszédhibák javítódjanak. 

Hangsúlyosnak tekinthető a beszédlégzés, a beszédritmus tagolása, a mondatok dallamának játékos gyakoroltatása, a nem 

verbális kommunikáció eszközeinek mélyítése, szerep- és drámajátékok használata. A szóbeli fogalmazás felől törekedni kell 

az írásbeli fogalmazás tanítása felé. Rövid leírásokkal, rendezéssel, kiegészítésekkel lehet dolgozni. 

Kívánatos mind az írás, mind pedig az olvasás terén a készség szintjére jutni. Az írás képessége feltételezi a már tanultak 

alkalmazását. A hallás utáni tollbamondás és a pontos másolás fontos eszköze a beszéd- és és szövegértési képesség 

gondozásának. A gyerekek rendszerező, gyűjtő hajlamára épít a leíró nyelvtan.  

 

Előzetes tudás: 
A gyerekek képesek összetettebb történetek és események visszaadására. 

Képesek az általuk ismert szövegek nagyobb egységekre tagolására. 

Ismerik a leggyakrabban előforduló írásjelek használatát (mondatvégi írásjelek, vessző). Felismerik az igét, főnevet, 

melléknevet. 

Képesek saját élményük egyszerű formában történő önálló megfogalmazására. 

Jártasak ismert szavak írásban történő elválasztásában, ismert szöveg szótagolás utáni olvasásában. 

Képesek az órán leírtak és elhangzottak megértésére és felidézésére, a lényeg kiemelésére. 

Gyakorlatuk van az ismert szavakat tartalmazó szövegek hangos értő olvasásában. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése 
A megfelelő hangképzés, beszédlégzés 

és hangoztatás fejlesztése; törekvés a 

mások számára érthető és kifejező 

beszédre. 

Figyelem a kortárs és a felnőtt 

beszélgetőtársra.  Rövid hallott szöveg 

üzenetének, érzelmi tartalmának 

megértése. 

Mindennapi élmények, olvasmányok, 

látvány-, hang-, mozgóképélmények 

tartalmának felidézése, elmondása. 

Részvétel a tanulócsoportban folyó 

beszélgetésben és vitában. Saját 

vélemény megfogalmazása. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező 

tolmácsolása.  

Olvasás, írott szövegek megértése 
A hangos és a néma olvasás képessége 

Rövidebb szépirodalmi és nem 

szépirodalmi szövegek önálló olvasása, 

kulcsszavak, szerkezeti egységek 

összefoglalása. 

Az aktív szókincs gazdagítása. 

Témák: 
Leíró nyelvtan: ige, főnév és 

melléknév csoportosítása,  

névelő, személyes névmás 

képszerűen megragadható 

szófajok (pl.: számnevek, 

igekötők).  

Igeidők.  

Szavak elválasztása, a magyar 

ábécé, szótövek.  

A főnevek toldalékolhatósága, a 

térbeli viszonyok és 

elhelyezkedések.  

A központozásban a kérdő és 

felkiáltójelek használata, a 

vessző szerepe  a mondatban. 

A 'j' és 'ly' gyakoroltatása a 

leggyakrabban előforduló 

szavakon. 

 

Az évszakhoz kötődő 

természetversek, a józan észről 

és az emberi bölcsességről szóló 

versek, 

Választható irodalmi példák:   

Szöveges kiejtési gyakorlatok; mondat- és 

szövegfonetikai gyakorlatok.  

Önismereti gyakorlatok, szerepjátékok. 

A hangos olvasás gyakorlása, figyelem 

koncentrációjának gyakorlatai. 

Beszámolók írása az iskolai és napi 

történetekről és eseményekről. 

Leírások állatokról, történelmi jelenetekről, a 

helybeli tájakról szerzett benyomásokról, 

utazásokról. 

Hosszabb szövegek másolása,  tollbamondás 

különféle módon, gyakori, de nehéz szavak 

helyesírása.  

Ismeretlen szavak kiejtésének és 

helyesírásának gyakorlása,  ismerkedés az 

értelmező kéziszótárral.   

Különféle dramatikus formák  kipróbálása 

(pl. bábjáték, árnyjáték,  némajáték, 

versmondás, helyzetgyakorlat). 

Ismert szövegekmegjelenítése drámajátékkal.  

Osztálydarab a tanult mitológiai 

történetekből vagy az eposzokból. 

A hangos és a néma olvasás gyakorlása 

különböző terjedelmű szövegeken.  

Ismerkedés a szövegértési technikák 
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Írás, szövegalkotás 
Az eszközszintű íráshasználat (kézírás) 

fokozatos kialakítása a diákok egyéni 

sajátosságainak figyelembevételével.  

Szöveghű, esztétikus másolás. 

Mondatalkotás, szövegalkotás néhány 

mondat összekapcsolásával. 

Az anyaggyűjtés és elrendezés 

alapjainak a megismerése, alkalmazása. 

Tanulási képesség fejlesztése 
Az önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek megalapozása és gyakorlása. 

(pl. iskolai könyvtár használata, 

könyvkölcsönzés, gyermeklexikon 

használata). 

Vázlatkészítés alapjai tanítói irányítással.  

Szöveg értelmezése, egyszerű ok-okozati 

összefüggés felismerése; időrendbe 

helyezés,  következtetések. 

Az emlékezet aktivizálása. 

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi 

ismeretek 
Alapszófajok felismerése 

 Irodalmi kultúra 
Hangos és néma olvasás, értelmező 

felolvasás.  Az olvasás örömének a 

megtapasztalása. Az életkornak 

megfelelő globális, információkereső, 

értelmező és reflektáló olvasás.  

A költői nyelv néhány sajátosságának 

megfigyelése (ellentét, hasonlat, 

ismétlés).   szerepük, hangulati hatásuk 

megfigyelése. 

A versszak felismerése, egyszerű 

jellemzése (sorok száma, hosszúsága, 

szótagszáma).  A versszak és a nagyobb 

szerkezeti egységek viszonyának 

megértése. 

A lírai mű középpontjában 

álló gondolat, illetve érzelem 

azonosítása.  A lírai mű témájának és 

hangulatának, hangnemének felismerése. 

Történetek főszereplőinek azonosítása. 

A történet idejének és helyszínének 

azonosítása. A cselekmény kezdő- és 

végpontjának, a cselekményelemek 

sorrendjének, összefüggéseinek 

megállapítása. 

Annak megállapítása, hogy ki beszéli el 

a történetet.   

Alapvető emberi alaphelyzetek, irodalmi 

témák felismerése az olvasott művekben. 

Az irodalmi mű közvetlenül adódó (szó 

szerinti) jelentésének felismerése és 

megfogalmazása. 

Az ítélőképesség, az esztétikai és 

történeti, erkölcsi érzék fejlesztése. 
Beszélgetések a szép és a csúnya, a jó és 

a rossz fogalmának használatáról 

különféle médiumok révén szerzett 

élmények kapcsán. 

mondókák, népdalok, 

kiszámolók, népi játékok, találós 

kérdések, magyar és más népek 

meséi, mesefajták; mondák, 

legendák. 

Klasszikus magyar szerzők 

gyermekversei, meséi, 

elbeszélései; egyszerű 

szerkezetű meseregények, 

gyermekregények:   

pl.: Arany János, Csukás István, 

Fekete István, Gárdonyi Géza, 

József Attila, Kormos István, 

Lázár Ervin, Móra Ferenc, 

Móricz Zsigmond, Nagy László, 

Nemes Nagy Ágnes, Petőfi 

Sándor, Radnóti Miklós, Szabó 

Lőrinc, Szabó Magda, Tamkó 

Sirató Károly, Tersánszky Józsi 

Jenő, Weöres Sándor, Török 

Sándor Tolsztoj ) 

Edda; Germán-kelta regék és 

mondák; Kalevala, Tolkien: A 

Babó; Beke Margit: Északi 

hősök; 

Komjáthy: Mondák könyve; 

Lengyel Dénes: Régi magyar 

mondák; Fekete István: Vuk, 

Kele, Csí, Bogáncs stb.; 

Rudyard Kipling: A dzsungel 

könyve; Selma Lagerlöf: Nils 

Holgersson;  

Baum: Óz a nagy varázsló; 

Carlo Collodi:  

Pinokkió; Travers: A csudálatos 

Mary sorozat;  

Johanna Spyri:  Heidi 

Eric Knight: Lassie regények 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok:   
A főoktatás tantárgyai : 

témájához kapcsolódó 

költemények által; szövegértés, 

fogalmazás, vázlatírás stb által 

Dráma 

Euritmia 

Rajz-festés (A tanultak 

megjelenítése) 

Zene 

Idegen nyelv (nyelvtani 

jelenségek összehasonlítása) 

alapjaival. 

Irodalmi mű közös feldolgozása. 

Vázlat önálló bővítése, szöveg szűkítése 

megadott szempontok szerint.   

Kulcsszó-keresés, szövegtömörítés; hiányos 

vázlat, táblázat, ábra kiegészítése a szöveg 

alapján. 

Információk, adatok visszakeresése 

tanítói/tanári irányítással.   

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált [koncentrációs] memória-

gyakorlatok, szövegtanulási technikák. 

 

 

Az olvasmányhoz kapcsolódó személyes 

élmények felidézése és megosztása. 

Egy-két mondatos vélemény a szövegekben 

megjelenő szereplők élethelyzetéről, 

cselekedeteiről, tulajdonságairól, 

magatartásáról. 

Gondolatok, érzelmek, vélemények 

kifejezése. 

 

Rövid szövegek alkotásának gyakorlása 

(pl. kisebb leírás, rövid elbeszélés, két-három 

soros jellemzés). 

 

 

 

 

Feladatvégzés könyvekkel, gyermeklapokkal 

(válogatás, csoportosítás, tematikus 

tájékozódás). 

 

 

 

Szövegek pontos megfigyelése, azonosítása 

és felidézése. 

 

Ismerkedés változatos ritmikai, zenei 

formálású lírai művekkel: ezek közös és 

önálló olvasása és feldolgozása a klasszikus, 

a kortárs magyar- és világirodalom köréből. 

 

Tartalommondás; a cím és a szöveg 

kapcsolatának magyarázata; címadás. 

Rövidebb epikai művek, népköltészeti 

alkotások, elbeszélések olvasása.  Elbeszélő 

művek közös és önálló olvasása, feldolgozása 

tanári segítséggel, csoportosan és egyénileg. 

A megismert formák alkalmazása a 

mindennapi történetmondásban, a kreatív 

írásban. 

Népi játékok, dramatizált formák (pl. 

meserészletek) olvasása, illetve előadása.   

Edda-történetek dramatikus feldolgozása 

Mindennapi konfliktusok átélése 

drámajátékban (pl. bábjáték, árnyjáték). A 

műélvezet megtapasztalása a belefeledkezés, 

a játék, a kaland, a humor, a képzelet, a 

ritmus és a zene révén. 



 61 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 

a beszédgyakorlatokban figyelni a helyes légzésre és a szavak helyes ejtésére 

 különböző ritmusú verseket kórusban szavalni 

  önállóan, értő módon egyedül verset mondani 

 közös történetalkotásban részt venni 

 az osztálydarabban rövid önálló szerepek eljátszására 

 az aktuális témához kapcsolódó történetek pontos elbeszélésére 

a központozás figyelembevételével magabiztos és önálló olvasásra 

 gyakori nehéz szavak helyesírásában (pl.: j-ly). gyakorlatot szerezni 

 megtanult szövegeket emlékezetből elfogadható pontossággal leírni 

 esztétikus, rendezett írásképpel magabiztosan másolni 

 az igét, főnevet és melléknevet, a leggyakoribb szófajok jellemzőit felismerni 

 egyszerű alakzatokat, képeket felismerni (pl. hasonlat, ellentét, szinoníma) 

 életkornak megfelelő esztétikai és etikai gondolatokat megfogalmazni, saját véleményt  

 alkotni irodalmi példa alapján 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  
A tanuló képes: 

 esztétikus, rendezett írásképpel magabiztosan másolni 

 a központozás figyelembevételével magabiztos és önálló olvasásra 

 a beszédgyakorlatokban figyelni a helyes légzésre és a szavak helyes ejtésére 

 közös történetalkotásban részt venni 

 önállóan, értő módon a memoritereket előadni 

-gyakori nehéz szavakat (pl.: j-ly) helyesen leírni 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Az éves dráma bemutatása. 

 Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

Tollbamondás. 

 

 

SZÁMTAN ÉS MATEMATIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  
 matematikai kompetencia  - ezen belül az alapelemek alkalmazása/összeadás, kivonás, szorzás, osztás/. 

 anyanyelvi kommunikáció 

 a tanulás tanulása 

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 110 óra 

 

Módszertani megközelítés: 
A kilencedik életév elérésével a gyerekeknél egy döntő fordulat következik be. A környezethez való „töretlen” viszonya 

megváltozik, eltávolodik. A környezet és a lelkivilág összecsengésének korábbi harmóniája betű szerint „törtekre” esik szét. 

Ezt a lelkiéletben bekövetkező változást a tanterv is követi a matematikatanításban, mikor 4. osztályban bevezetjük a 

gyerekeket a törtek világába. A gyerekek így, a tananyaggal való találkozásban olyasmire lelhetnek, amit saját bensőjükben is 

tapasztalhatnak. Éppen ezért nem szabad arra törekednünk, hogy a törtekkel gyorsan műveleteket tudjanak végezni. Sokkal 

fontosabb, hogy a gyerekeknél egy „külső törés” létrejöttét mélyen ható élménnyé tegyük.(Itt a tanár számára az egyiptomi 

törtszámítás kultúrtörténeti létrejötte érdekes és lényeges didaktikai szempontokat nyújthat.)Gyakorlati úton indítunk, képet 

adva a tört fogalmáról, és sok tapasztalatot igyekszünk összegyűjteni a mindennapokból.(Hol fordulnak elő a törtek, hol van 

rájuk szükségünk? Pl. mérések, az óra felosztása, stb.) 

 

Előzetes tudás: 
Négy alapművelet 1000-es számkörben. Szorzótábla ismerete. Fejszámolás gyakorlatok. 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A fejszámolás további ápolása 

A mennyiségfogalom bővítése 

10.000-ig 

 

Páros, páratlan; tízzel, százzal 

osztható számok felismerése 

 

Témák: 
Számok írása, olvasása 10.000-ig 

 

Helyük a számegyenesen  

Számszomszédok megállapítása  

Számok kerekítése tízesre, százasra, 

ezresre 

 

Számolás tízesével, százasával, ezresével 

a 10.000-es számkörben 

Számok bontása ezresek, százasok, 

tízesek, egyesek összegére 

Gyakorlás – egyéni és csoportos módon, 

az osztályban és otthon (írásbeli 
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Írásbeli műveletek további 

elmélyítése 

 

Szövegértés 

 

A törtek minőségének átélése, 

megértése 

 

Tört fogalmának megértése 

 

Törtek összekasonlításának 

képessége 

 

Törtekkel történő műveletek 

végzésének képessége 

 

Hallás, észlelés 

Rendezés 

Figyelem 

Logikai viszonyok felismerése 

Együttműködő készség 

Koncentrálóképesség 

Analízis,szintézis 

Rövid és hosszú távú emlékezet 

Rendszerezés 

 

Szorzás többjegyűvel, osztás 

egyjegyűvel, esetleg többjegyűvel 

Az eredmény becslése és ellenőrzése (a 

becsült értékkel összevetve, illetve az 

inverz művelet alkalmazásával) 

Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 

1.000-rel  

Számok közös többszörösei, közös 

osztói   

Egyszerűbb szöveges feladatok 

megértése, lejegyzése, (matematikai 

modellkeresés) és megoldása 

A szorzótábla új megközelítési módja, 

vizsgálata: prímszámok, barátságos 

számok, tökéletes számok 

A tört értelmezése: mint az egész 

törtrésze (részekre osztás) 

Törtszámok írása, olvasása 

Elnevezések a törtalakkal kapcsolatban 

(számláló, nevező, törtvonal) 

Helyük a számegyenesen 

 A törtszámok vegyes törtté alakítása és 

fordítva  

 Törtek bővítése, egyszerűsítése, 

összehasonlítása 

 Műveletek törtekkel: 

Azonos nevezőjű törtek összeadása, 

kivonása  

Különböző nevezőjű törtek összeadása, 

kivonása 

Törtszám szorzása és osztása egész 

számmal 

 

Kapcsolódási pontok:  
Zene: egész, fél, negyed, nyolcad 

hangok zenei megjelenítése 

Euritmia: egész, fél, negyed, nyolcad 

hangok euritmiai megjelenítése 

Idegen nyelvek: törtszámok neve, 

különös tekintettel az órára 

Földrajz: a szélrózsa és a törtek 

 

műveletek) 

Frontális, illetve önálló munka 

 

 

Törtekhez:  

- papírlapok és - csíkok 

hajtogatása 

- színezés 

- korongok kivágása, különböző 

törtekké szétvágása 

- cselekvéses műveletek 

ezekkel: egyénileg, párban és 

csoportosan 

 

Fejszámolás:  

összeadás-kivonás ezres számkörben, 

szorzótábla, bennfoglaló tábla, törtek 

(egész szám valahányad részének 

kiszámítása és fordítva) 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Biztos számfogalom a 10000-es számkörben. Számok írása, olvasása készségszinten. A négy alapművelet készségszintű 

használata. Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal. Írásbeli szorzás egy- és többjegyűvel, osztás egyjegyűvel, esetleg kétjegyűvel. 

Számítások ellenőrzése. Egyszerű, legfeljebb két művelettel leírható szöveges feladatok önálló megoldása. Számok nagyság 

szerinti rendezése, ábrázolása. Egyszerű törtalakok felismerése, előállítása, nagyság szerinti sorba rendezése megnevezése, 

számok olvasása. Közönséges törtek vegyes törtté alakítása és fordítva. Egyszerűsítés, bővítés, közös nevezőre hozás. 

Azonos és különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 
Biztos számfogalom a tízezres számkörben. Számok írása, olvasása készségszinten. A négy alapművelet készségszintű 

használata. Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal. Írásbeli szorzás egy- és kétjegyűvel, osztás egyjegyűvel. Számítások 

ellenőrzése. Egyszerű, legfeljebb két művelettel leírható szöveges feladatok önálló megoldása. Számok nagyság szerinti 

rendezése, ábrázolása. Egyszerű törtalakok felismerése, előállítása, nagyság szerinti sorba rendezése megnevezése, számok 

olvasása. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A gyerekek megfigyelése a következő tevékenységekben: órai aktivitás, önálló és csoportos munkák, számolás szóban és 

írásban. Házi feladatok ellenőrzése és megbeszélése. Epochafüzet értékelése. 
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HONISMERET ÉS FÖLDRAJZ 
 

Kulcskompetenica-területek  
Anyanyelvi kommunikáció 

Matematikai és természettudományi kompetenciák 

A tanulás tanulása 

Személyközi és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Módszertani megközelítések: 
A tananyag tulajdonképpen két egymástól jól elkülöníthető részből áll: az első általános ismereteket tartalmaz az égtájakról, a 

Nap járásáról, stb., a másik a tulajdonképpeni honismeret. A kettőt akár két külön epochába is szét lehet választani, és például 

ősszel megtartani az elsőt, tavasszal pedig a másikat 

Mivel az iskola Felsőhámorban van, a gyerekek pedig a legkülönbözőbb irányokból és távolságokról érkeznek ide, a 

honismeret epochát célszerű lehet Hámorra és környékére összpontosítani, nem pedig a gyerekek lakóhelyére. 

 

Előzetes tudás:  
A gyerekek sok mindent tudnak már a nap járásáról, az évszakok váltakozásáról, hallottak már az égtájakról; ismerik Hámort, 

a lakóhelyüket. Ismerik az irányokat, tudnak tárgyakat térben, illetve történéseket időben egymáshoz viszonyítani 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A térbeli és időbeli tájékozódás 

képessége 

 

Irányok, távolságok, hosszúságok, 

nagyságrendek megnevezésének, 

becslésének képessége 

 

Önálló gondolkodásra, önálló 

munkára (kutatómunka, 

füzetmunka,  

művészi megjelenítés stb.) való 

képesség  

 

Szociális érzékenység 

 

Csoportos munkára való képesség 

feltételei:  

önálló véleményalkotás, 

kompromisszumkészség, 

kooperációra való hajlam, 

segítőkészség, 

kezdeményezőkészség 

önzetlenség 

aktív részvétel 

 

  

Környezetük iránti tisztelet és 

szeretet. 

Környezetük iránti felelős-ségtudat 

és  ökológiai tudatosság.  

A tanultak, illetve a gyerek saját 

gondolatai szóbeli és írásbeli 

kifejezésének képessége 

Kommunikáció képessége  

gyerektársaival, valamint ismerős, 

illetve ismeretlen felnőttekkel 

 

Témák: 
A nap járása 

 Horizont, zenit 

Égtájak 

Gyakorlatok: égtájak meghatározása 

karórával, napórával, az északi sarkcsillag 

segítségével 

Alaprajz, térkép rajzolása, illetve 

tájékozódás ezeken 

Ismerkedés Hámorral, az itteni emberekkel 

Hámor a múltban: milyen volt a falu, hol 

voltak a házak, hol folytak a patakok 

(Szinva, Garadna) 

Mivel foglalkoztak az emberek; Hámor 

neve – Hammer (kalapács) – a 

vashámorok jelenléte és jelentősége 

A Hámori-tó, a Palota-szálló 

A Fazola család 

Herman Ottó élete és munkássága 

A Bükk hegység és élővilága 

Az osztálytanítótól és a gyerekektől 

függően lehet a hangsúlyt egyik vagy 

másik témakörre, helyezni. 

Kapcsolódási pontok: 
Formarajz (tájékozódás a papíron) 

Matematika: arányosság, mértani 

hasonlóság, vetület a térképrajzolásban 

(anélkül, persze, hogy ezt így 

megneveznénk) 

Biológia: most még nem jelenik meg 

külön tantárgyként, de megismerkedünk a 

Bükkben jellemzően élő növényekkel, 

állatokkal. 

Magyar nyelv: mondák, legendák 

Hámorról és környékéről, Diósgyőrről, 

Miskolcról 

Történelem: 8. osztály – ipari forradalom 

Kémia: 8. osztály- vasgyártás 

Napóra készítése 

Csoportos játék: különböző tárgyakat 

elrejtenek, s azokat az irányok vagy 

égtájakat megnevező leírás alapján, 

illetve „térkép” alapján kell megkeresni 

a másik csapatnak 

Csoportmunka: pontos alaprajz 

készítése az osztályteremről 

Kirándulás Puskaporosra, illetve a 

Szeleta-tetőre: a falu megfigyelése, 

lerajzolása madártávlatból 

Csoportmunka: a falu bejárása, 

fontosabb látnivalóinak felfedezése, 

ezek összegzése 

Térkép rajzolása Hámorról, esetleg egy 

bizonyos kirándulás útvonalának 

bejelölésével 

Kirándulás a Herman Ottó emlékháznál 

Makett készítése Hámorról (agyagból, 

homokból, ragasztós fűrészporból, 

papírmaséból, stb.) 

Kirándulás a Vadas-parkban 

Részt lehet venni az Ökológiai Intézet 

által létrehozott egyik kincskereső túrán 

Lillafüreden („Lilla útja”) 

 

 

A fejlesztés várt eredményei:  
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A gyermek képes lesz – otthona és iskolája környezetében – térben és időben tájékozódni, azaz irányokat, távolságokat, 

hosszúságokat, nagyságrendeket megnevezni, megbecsülni. 

Megtanul egyszerűbb térképeket (útvonalrajzot) készíteni. 

Meg tudja nevezni és egymáshoz viszonyítani az égtájakat.  

Az epocha után remélhetőleg a gyerekek úgy érzik majd, hogy sok közük van Felsőhámorhoz és környékéhez, a Bükkhöz. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények:  
A gyermek legyen képes – otthona és iskolája környezetében – térben és időben tájékozódni, azaz irányokat, távolságokat, 

hosszúságokat, nagyságrendeket megnevezni, megbecsülni.  

Tudjon egyszerűbb térképeket (útvonalrajzot) készíteni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai 

A kirándulások és helyszíni megfigyelések alkalmával szerzett ismeretek megbeszélése 

Csoportban és párokban végzett munka szóbeli értékelése 

A mérések megbeszélése segítve az elkészülő helyszínrajzot és térképet 

Az élmények és tapasztalatok írásos formában való megjelenítése 

Az epochafüzetben végzett munka folyamatos figyelése és segítése  

Féléves és év végi szöveges értékelés  

 

 

TERMÉSZETRAJZ ÉS BIOLÓGIA 
 

Kulcskompetenica-területek  
Természettudományos és technológiai kompetenciák,  

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

 

Éves óraszám: 30 óra    

 

Módszertani megközelítés: Az állattani epocha gondolati középpontjában az a sajátosan emberi tulajdonság áll, hogy a mi 

viselkedésünk nem csak ösztönös elemeket hordoz, hanem a gondolkodás, az emberi kultúra hatásai is befolyásolják. Az 

ember testi felépítésében sem találunk olyan specializációt, mint amilyen az állatokat segíti a természeti környezetben való 

tökéletes boldogulásban. Az állatok vizsgálatakor tehát mindig figyeljük az adott élőlény és az ember viselkedésbeli, testi 

felépítésbeli különbségét. Az emberi minőség megjelenését elsősorban a felegyenesedett testtartásban, a kéz szabaddá 

válásában, a beszéd komplexitásában és az öntudat erőteljes megjelenésében hangsúlyozzuk. 

 

Előzetes tudás 
Előzetes szaktárgyi ismeretek nem szükségesek. A hallott mesék, történetek, és a természetjárás közben tett megfigyelések az 

1-2 osztályban, valamint a Földet benépesítő élőlények megjelenítése a teremtés történetében, mezőgazdasági epocha 

élményei a 3. osztályban, mind-mind egészséges érzelmi alapot szolgáltatnak ahhoz a kapcsolathoz, melyet a gyermekekben 

az élővilág felé kialakítani igyekszünk. Az akvárium-készítés, a szántás-vetés, avagy egy tanya életének megismerése a 2-3. 

osztályban, bevezetőül szolgál az élővilág tudatosabb tanulmányozásához az elkövetkező időkben. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 

 

- az emberi minőség megjelenésének 

(felegyenesedett testtartás, kéz szabaddá 

válása, beszéd összetettsége, öntudat) 

megfigyelése,  

- ösztönös állati cselekvés és tudatos emberi 

cselekvés megkülönböztetése. 

- hármas tagoltság (fej, törzs, végtagok) 

megfigyelése. 

Az állati végtagok hatékonyságának (pl. 

ásóláb, szárny)  

- vizsgálata, s ez által a testi módosulások 

felismerése. 

- összehasonlítása az emberével, s ez által az 

emberi találékonyság felismerése (pl. ásó, 

repülő). 

Önálló megfigyelések alapozása. 

Témák: 
Az emberi testfelépítés rövid 

formai és funkcionális 

vizsgálata.  

Emberi érzékszervek 

vizsgálata. 

Szárazföldi és vízi állatok, 

állatcsoportok  

- testi jegyeinek (pl. 

felépítés, fogazat)  

- környezethez fűződő 

viszonyának, 

- viselkedésének vizsgálata. 

Kapcsolódási pontok: 
Természetjárás:  

- 1-3. osztály megfigyelései. 

Víz epocha: 

 

 

 

Önálló és közös rövid összefoglalások, 

fogalmazások, versek írása 

Plasztika: állatok formázása agyagból 

Euritmia. 

Állatok festése saját környezetében. 

Lehetőség: 

Látogatás, állatgondozás a vadasparkban. 

Egy-egy állat jellegzetes viselkedésének, 

mozgásának megjelenítése 

Rövid fogalmazások készítése közösen. 

Rövid kiselőadás készítése választott téma 

alapján: állatmegfigyelésről. 
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Kapcsolódó kifejezések megismerése. 

Értő odafordulás az állatokhoz, az emberrel 

történő összevetésen keresztül. 

- 2. osztály, akvárium-

készítés. 

Magyar nyelv 

Plasztika 

Euritmia 

Festés 

+. osztályos mezőgazdasági 

epocha - pl. állatgondozás, 

gabona-, zöldségtermesztés. 

Dráma 

 

   

A fejlesztés várt eredményei 
A tanuló képes: 

megnevezni, jellemezni a hármas tagoltságú emberi test tájait. 

összehasonlítást végezni a különböző állatok közt, rámutatva a hasonlóságokra és a különbségekre. 

összehasonlítani az állat és az ember testfelépítését, végtagjait. 

az órán tárgyalt állatok karakteres jellemzésére. 

 jól használni az újonnan tanult kifejezéseket. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  
A tanuló képes: 

 megnevezni, a hármas tagoltságú emberi test tájait. 

az órán tárgyalt állatok jellemzésére, egyes jellemzőik összehasonlítására, tanári segítséggel. 

megérteni az újonnan tanult kifejezéseket. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A hallottak közös felidézése, megbeszélése 

Csoportban és párokban végzett munka szóbeli értékelése, kiegészítése 

A házi feladatként otthon elkészített fogalmazások, versek közös értékelése, kiegészítése 

 Az epocha füzetben végzett munka folyamatos figyelése és segítése  

Szöveges értékelés  

 

 

IDEGEN NYELV 
 

Kulcskompetencia-területek  
idegen nyelvi kommunikáció 

anyanyelvi kommunikáció 

a tanítás tanulása 

személyközi, szociális kompetencia 

kulturális kompetencia 

kommunikatív kompetencia: a tanulók tudják megoldani feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, a munka világában, az oktatásban. A kommunikációképes nyelvtudás képessé teszi a tanulót valóságos 

helyzetekben valóságos üzenetek cseréjére. 

Összetevői: 

nyelvi kompetencia (szókincs, fogalomkörök, kiejtés ismerete) 

szociolingvisztikai kompetencia (társadalmi érintkezés formái; stílus, hangnem ismerete) 

pragmatikai kompetencia (kommunikációs szándékok, szövegalkotás szabályai, kommunikációs forgatókönyvek) 

interkulturális kompetencia: kultúrák hasonlóságainak és különbségeinek értelmezése, nyitottság más kultúrák iránt. Pozitív 

attitűd kialakítása a nyelvtanulás, valamint más nyelvek és kultúrák megismerése iránt. 

 

Módszertani megközelítés: 
A gyerekek a célnyelvet hallva, a szituációt, a kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az 

idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Ebben az életkorban nagy igényük van a rend 

érzetére mind a környezetükben, mind a munkájukban.. Ebben az életkorban elkezdődik az idegen nyelven való írás és 

olvasás, mely az ismert szöveg felolvasásától, a helyes hangsúly kialakításán át a maximális érthetőségig kell, hogy fejlődjön. 

Az első három év alatt kívülről „ megtanult” anyagot használva kezdenek írni.  Azt olvassák, amit saját maguk írtak. Rövid 

szövegeket másolnak, idegen nyelvű szövegek tartalmát foglalják össze anyanyelven, és egyszerű szövegeket alkotnak idegen 

nyelven. Az epocha füzetek mintájára kis tankönyvet szerkesztünk, amibe a tanult verseket, dalokat, mondókákat, 

nyelvtörőket jegyezzük le. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az 

órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből lehet nyomon követni. A beszéd az egy-két szavas 

válaszoktól a nagyobb egységek használatáig terjed. 

A 10. életévben individualizálni kell mindazt, amit az első három évben együtt tanultak meg. Az egyéni odafigyelés a 

legfontosabb ebben a korban, mert az írás elsajátítása és a gyakori egyéni feladatok előtérbe emelik a nehézségeket. 
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Elkezdődnek a tollbamondások jól ismert szöveg alapján. Fontos figyelni a tollbamondás lépéseire. A látó-halló 

tollbamondást követi a hallás utáni írás. Rövid szövegek, mondatok memorizálása, írásgyakorlás, rendszeres otthoni olvasás 

segíti a nyelvtanulást. Elkezdődik az egyszerűbb nyelvtani szabályok tudatosítása és gyakorlása. Az anyanyelv és az idegen 

nyelv felépítése közötti különbség kezd kicsit tudatosulni. 

 

ANGOL NYELV 
 

Éves óraszám: 108 óra 

 

Előzetes tudás:  

az első három évben tanult szókincs ismerete 

az első három évben tanult versek, mondókák ismerete 

az angol ABC ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, készségek Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

önkifejezés képessége 

beszédértés 

hallás, észlelés 

rendezés 

figyelem 

helyes kiejtés 

logikai viszonyok felismerése 

együttműködő készség 

koncentrálóképesség 

analízis 

szintézis 

 

sorrendiség 

 

szintézis 

 

rövid és hosszú távú emlékezet 

 

rendszerezés 

 

 

lényegkiemelés 

 

 

 

 

 

 

szabályalkalmazási képesség 

kreativitás 

alkotó fantázia 

 

Témák: 
Az én világom 

ismerkedés 

mit szeretek, mit nem 

saját magam, külső tulajdonságok 

születésnap 

Az otthon 

ház, lakás, lakószoba bemutatása 

állatok és növények a ház körül 

Étkezés 

kedvenc ételek és italok 

Öltözködés 

ruhadarabok télen és nyáron 

Testrészek 

Iskola 

osztályterem tárgyai 

iskola helyiségei 

 

Időjárás 

kedvenc évszak 

Nyelvtan 

főnevek többesszáma 

a határozott és határozatlan névelő 

elöljárószavak 

a létezés és birtoklás kifejezése 

kérdések, tagadások 

jelenidejűség 

névmások 

Kommunikációs szándékok 

dolgok, személyek megnevezése  

információ kérése, adása  

igenlés, tagadás 

tudás, nem tudás 

Szövegolvasás 

az egyes témakörökhöz kapcsolódó 

versek, rövidebb, hosszabb történetek 

Kapcsolódási pontok: 
matematika 

anyanyelv 

Természetrajz és biológia, honismeret 

rajz 

mozgás 

- szituációs játékok a különböző 

témakörökben 

- párbeszédek 

 

szójátékok, szókincslista, 

szótagolás 

együttes és csoportos játékok 

rajzolás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tollbamondás 

szavak írása másolással 

rejtvényjátékok 

szójátékok 

betűkártyák 

 

 

olvasás közösen, az egész 

osztállyal, csoportokban, párokban 

és egyénileg 

történetek dramatizálása 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 

egyszerű szöveget lemásolni 

kiejtése igazodjék a célnyelv fonetikai szabályrendszeréhez 

egyszerűbb nyelvtani szabályokat alkalmazni 

a különböző témakörökben tanult szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat felismerni és alkalmazni 

kérést, utasítást megérteni, arra cselekvéssel reagálni 
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egyszerű mondatokban az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszolni 

adott helyzetben kérdést feltenni 

a szavak írott alakját felismerni, mondatot elolvasni 

 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

az órai munkában való aktív részvétel 

 a tanult szókincs felének ismerete, használata 

 szavak, egyszerű mondatok írása, olvasása 

 megfelelő füzetvezetés 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

 az órai munkában való részvétel 

 az olvasás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

 tollbamondás. 

 

 

NÉMET NYELV 
 

Éves óraszám: 72 óra 
 

Előzetes tudás:  
az első három év tananyaga: versek, mesék, dalok, nyelvtörők ismerete 

a német ABC 

a tanult témakörök szavai 

egyszerű mondatok a vásárlás témaköréből 

egyszerű mondatok az én világom témaköréből 

számok 1-100-ig 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok  Tevékenységi formák 

 

önkifejezés képessége 

beszédértés 

hallásészlelés 

rendezés 

figyelem 

helyes kiejtés 

testséma, testföldrajz 

énérzék 

sorrendiség 

téri és időbeli orientáció 

koncentráló képesség 

emlékezet 

látási észlelés 

életérzék 

szó-, és fogalomérzék 

összehasonlítás 

konkretizálás 

Témák: 

Az én világom 
ismerkedés, mit szeretek, mit nem 

csinálni. Tetszés, nem tetszés: 

személyes beállítódás és vélemény 

kifejezésére szolgáló kommunikációs 

szándékok. 

saját magam, külső tulajdonságok, 

testrészek 

születésnap 

 társadalmi érintkezéshez szükséges 

kommunikációs szándékok: köszönés, 

elköszönés, köszönet és arra reagálás. 

Az otthon 
ház, lakás, lakószoba bemutatása, 

tárgyak a szobámban 

állatok és növények a ház körül 

a természet szókincse 

Információcseréhez kapcsolódó 

kommunikációs szándékok: dolgok, 

személyek megnevezése. 

Étkezés 
kedvenc és kevésbé kedvenc ételek és 

italok  

mindennapi étkezéseink  

személyes beállítódás és vélemény 

kifejezésére szolgáló kommunikációs 

szándékok; tetszés, nem tetszés 

igenlő vagy nemleges válasz 

engedély, lehetőség kifejezése  

akarat, kívánság kifejezése 

Öltözködés, időjárás: 
ruhadarabok télen és nyáron 

évszakok, kedvenc évszak 

párbeszédek, szituációs játékok 

 rajz készítése 

testrészek megnevezése 

másolás 

tollbamondás 

a  különböző témákkal kapcsolatos 

versek, dalok, történetek 

megelevenítése 

természetleíró versek tanulása 

szótagolás 

szavak betűzése 

szituációs játékok 

egyszerű ételek (szendvics, saláta 

készítése) 

egyéni és csoportos munkaformák 

szójátékok 

rejtvényjátékok 

ételek formáinak, színeinek 

megnevezése 
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lényegkiemelés 

szociális képességek, viselkedés 

alakítása 

írásbeli kifejezőkészség 

fejlesztése 

szaglás, tapintás, ízlelés, 

hőérzékelés 

logikai viszonyok képességének 

felismerése 

összefüggések felismerése 

szó-, fogalomérzék 

szabályalkalmazási képesség 

 

dolgok megnevezése, egyszerű 

mondatok önálló alkotása 

kérdőszavak, ezekkel egyszerű kérdő 

mondatok 

Iskola: 
az iskola helyiségei 

az osztályterem tárgyai 

az épületben található kisebb-nagyobb 

helyiségek megnevezése, funkciója 

térirányok 

Nyelvtan: 
anyanyelv és idegen nyelv szerkezete, 

felépítése 

haben és a sein jelen idő 

tőszámnevek 

egyszerű igék igeragozása, kijelentő 

mód jelen idő 

egyszerű kérdőszavak használata 

határozott és határozatlan névelő 

alany-, és tárgyesete 

kijelentő-, és kérdő mondatok 

főnevek neme, többes száma 

gyakori melléknevek  

személyes névmások 

Szövegolvasás, szövegírás: 
az egyes témakörökhöz kapcsolódó 

versek, rövid történetek olvasása 

Kapcsolódási pontok: 
Természetrajz és biológia: 

-az emberi testfelépítés formai 

vizsgálata 

-szárazföldi és vízi álatok, 

állatcsoportok 

-ösztönös állati cselekvés 

-az állati végtagok 

Számolás: 

-sorszámok 

-számolás 1000-es számkörben 

Honismeret: 

-alaprajz, térkép rajzolása 

-égtájak 

-a nap járása 

-északi sarkcsillag 

Földmérés (10. osztály)-térképkészítés 

alapvető lépései 

Mesterségek, földművelés (3. osztály) 

-állatgondozás 

-gabona-, zöldségtermesztés 

Természetjárás: 

-hőmérséklet változása erdőben, utcán 

-évszakok változásai 

Mérés, mesterségek (3. osztály): 

-hosszúság, szélesség 

-magasság 

-tárgyak szerepe a 

munkafolyamatokban 

Formarajz: 

-tájékozódás a papíron 

Mozgás: 

-térirányok különböző minőségei 

Nyelvtan: 

-ige, főnév, melléknév csoportosítása 

-igeidők (jelen, múlt, jövő) 

-szavak elválasztása 

-szótövek felismerése 

-helyesírás 

-térbeli viszonyok 

párbeszédes játékok 

Betűzés 

találós kérdések 

igeragozás a térben 

helyesírási gyakorlatok 

nyelvi játékok 

mozgásos játékok 

csoportos, egyéni, páros olvasás 
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Euritmia: 

-nyelvtani elemek térformában való 

átélése(főnév, ige, melléknév) 

-a nyelvtani elemek  nemcsak értelmi, 

hanem érzelmi, akarati erővel való 

megélése 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 

egyszerű szöveget lemásolni 

kiejtése igazodjék a célnyelv fonetikai szabályrendszeréhez 

egyszerűbb helyesírási szabályokat képes alkalmazni 

a különböző témakörökben tanult szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat felismerni és alkalmazni 

kétmondatos kérést, utasítást megérteni, arra cselekvéssel reagálni 

egyszerű mondatokban az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszolni 

a szavak írott alakját felismerni, mondatot elolvasni 

megérteni az elhangzott történeteket 

egyszerű nyelvtani szabályokat felfedezni és használni 

az írást, olvasást ismert szövegeken keresztül gyakorolni 

helyesen betűzni nevét és néhány gyakori szót 

pontosan olvasni a begyakorolt szavakat és mondatokat, írásban fel tudja azokat ismerni 

otthonosan mozogni a begyakorolt kommunikációs helyzetekben 

alapvető szókinccsel rendelkezik a feldolgozott témakörökben 

 

A továbbhaladáshoz szükséges minimális feltételek: 
A tanuló képes: 

egyszerű szöveget lemásolni 

kiejtése folyamatosan igazodik a célnyelv fonetikai szabályrendszeréhez 

kétmondatos kérést megérteni, arra kis tanári segítséggel reagálni 

az egyszerű nyelvtani szabályokat segítséggel felismerni és használni 

segítséggel olvasni a begyakorolt szavakat 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

az órai munkában való részvétel 

 az olvasás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

tollbamondás. 

a füzetben végzett munka folyamatos figyelése, segítése 

 

 

FRANCIA NYELV 
 

Éves óraszám:72 óra 

 

Előzetes tudás:  
az előző osztályokban tanult szókincs és az abc ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Olvasott és hallott szövegértés 

fejlesztése 

Írás és olvasás készség megerősítése 

Francia helyesírás gyakorlása 

Helyes kiejtés gyakorlása 

Egyéni megszólalások bátorítása 

 

Témák:  
- ABC megszilárdítása, a franciára 

jellemző fonetikus elemek gyakorlása 

- Egyes szám, többes szám 

- C’est-ce sont, il y a 

- határozott és határozatlan névelő 

- egyszerű mondatok szórendje 

- személyes névmások használata 

- “er” végű igék és az être ragozása 

szóban 

- melléknév egyeztetés kezdetei 

 

- Az eddig tanultak leírása, a szavakat 

egyszerű mondatokba foglalva 

Leírjuk az állatokat, gyümölcsöket, 

zöldségeket, ruhadarabokat, színeket, a 

tanteremben lévő tárgyakat, valamint 

már jól ismert verseket, amik fontosak 

Mozgásos játékok 

 versmondás, éneklés 

olvasás, másolás 

párbeszédek 

szerepjátékok 

találós kérdések 

rejtvények, szókeresők 
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a nyelvtan vagy a szókincs 

szempontjából. 

 

Kapcsolódási pontok: 
Állattan 

Nyelvtanban a szófajok meghatározása 

 

szó és betűkártyák 

Térbeli, vizuális feladatok 

Sorversenyek, csapatjátékok 

 

Rajzos szótár készítése 

 

Egyszerű képleírások 

 

tollbamondás 

 

Rövid szövegek memorizálása 

 

A fejlesztés várt eredményei:  
A gyermek megérti a tanult témakörökben hallottakat, olvasottakat, ismert kérdésekre válaszolni képes. 

Ismert szavakat helyesen leír.  

Képes felfedezni nyelvtani szabályokat és azokat alkalmazni. 

A francia kultúra egyre otthonosabb számára. 

Minimális követelmények:  
Képes legyen bemutatkozni, a begyakorolt kérdéseket megérteni és azokra megfelelően reagálni, ismert szavakat tudjon 

betűzni, elolvasni és leírni. 

Füzetét megfelelően vezesse. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

az órai munkában való részvétel 

 az olvasás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

tollbamondás. 

 

 

MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS 
 

Kulcskompetencia-területek  
Anyanyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Évi óra szám: 72 óra 

 

Megközelítési szempontok: 
A „mi”-ről az „én”-re helyeződik át a hangsúly: Itt vagyok én, ott vagytok ti. Ezen belül a gyerekek olyan polaritásokat 

tapasztalnak meg, mint álom és ébrenlét, gyengeség és erő, biztonság és veszély, vagy alkotás és rombolás.  

Ezek ritmusa hangsúlyossá teszi az összehúzódás és kitágulás lélegzéshez hasonló minőségét. Megerősödik a különválás elve 

az olyan játékokban, ahol egy ember áll az egész csoporttal szemben. 

A gyermek egyre tudatosabbá válik az őt körülvevő tér tekintetében, melyre a tanterv azzal válaszol, hogy elkezdődik a 

térirányok különböző minőségei (fent és lent, bal és jobb, elől és hátul) iránti érzék iskolázása, és ezek integrálása a gyermek 

saját tevékenysége révén. 

 

Előzetes tudás: 
A gyerekek már megszokták a tanórai rendet, az eszközöket biztonságosan, képességeik szerint használják. 

A játékszabályokat betartják, tisztelettel, tapintattal fordulnak egymás és a tanár felé. 

A mozgásformák által nyújtott kihívások révén javulnak képességeik, növekszik önbizalmuk. 

 

Fejlesztendő képességek (célok) Témák, 

 kapcsolódási pontok 

Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudások: 
Tér és időbeli tájékozódás. 

 

A térérzék alapvető elemeinek 

megtapasztalása 

A szabályok tiszteletben tartásának 

közösségi és morális szempontjai 

Figyelem és figyelmes hallgatás 

iskolázása 

Módszertani: 

Témák: 
Bothmer második körjátéka (Állok, 

sétálok, futok…) 

A gimnasztikában, a tornában a 

gyermekek nehezebb, formáltabb 

elemekkel találkoznak.  

Játékok: 
Tűz és jég;  

Madárijesztők; 

Vadászok és nyulak. 

 

 

A ritmus, alliteráció, lélegzés 

különböző gyakorlatokban jelenik 

meg, a végtagok függetlensége 

nagyobb szerepet kap. 

 

Fogók, amelyekben a szerepek 

gyorsan cserélődnek, 
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Polaritásokat tapasztalnak meg, mint 

álom és ébrenlét, gyengeség és erő, 

biztonság és veszély, vagy alkotás és 

rombolás. 

“Levegő”, ritmus hatja át a 

mozgásokat, tevékenységeket 

Egyre tudatosabbá válik az őt 

körülvevő tér iránti érzék iskolázása, 

és ezek integrálása a gyermek saját 

tevékenysége révén. 

Szociális: 
Éberségük, felelősség vállalásuk, 

összedolgozásuk az iskolai 

tevékenységeiket általánosságban 

támogatja. 

Én: 
A „mi”- ről az „én”- re helyeződik át 

a hangsúly:  

Egyszerű, elkapásra és dobásra épülő 

játékok egyre bonyolultabb helyzetekben, 

pl. padon egyensúlyozva. 

Óra; Vasútvonal; Kisiklatós 

Talajon és tornapadon végrehajtott 

támaszgyakorlatok a későbbi tornaelemek 

megalapozására. 

Különféle reflex 

játékokba bevezetése a gyermekeknek,  

pl. Öklözős;  

Krokodilszáj;  

Jancsika;  

Amőba; 

Bakugrás. 

Kapcsolódási pontok:A játékokat 

bevezető történetek, a tevékenységeket 

kísérő képek, mind a korosztály 

kultúrtörténeti tartalmaihoz kapcsolódnak 

Tevékenységek, melyek az ütős 

(Méta-jellegű) labdajátékokra és 

alapelveire felkészítő játékok felé 

vezetnek, 

sor és váltóversenyek, 

 egyéni és páros gyakorlatok.  

 

 

Korcsolyázás, 

Síelés, 

Játszótéri játékokkal is 

megismertetjük a gyermekeket 

 

A fejlesztés várt eredményei 
A gyermekek képesek egyéni feladatokat végrehajtani, akár a csoporttal szemben állva is. 

Egyaránt megtanulják elfogadni a vesztes és a győztes szerepét. 

Egyre inkább képesek végtagjaikat egymástól függetlenül használni. 

Egyre nagyobb biztonsággal mozognak a tornaszereken. 

A gyors szerepcseréket követelő játékokban szívesen vesznek részt. 

Egyre több játszótéri játékkal ismerkednek meg. 

A tanult játékokban és tornamozgásokban aktívan vesznek rész. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 
Egyaránt megtanulják elfogadni a vesztes és a győztes szerepét. 

Egyre inkább képesek végtagjaikat egymástól függetlenül használni 

A gyerekek már megszokták a tanórai rendet, az eszközöket biztonságosan, képességeik szerint használják, 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Közösen kialakított szempontok szabályok az értékelés alapjai 

Az órai munka során a pedagógus és a diák között zajló beszélgetések 

Az órai feladatok célok a világos mindenki számára érthető elvárások erősítik a kompetencia érzését 

egyéni beszélgetések alkalmával a fejlesztendő képességek támogatása 

A gyermek mozgásfejlődésének követése és értékelése az év során két alaklommal -  félévkor és év végén - szöveges 

formában történik. 

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETEK  
 

Kulcskompetencia-területek  
Kulturális kompetencia;  

Művészeti kifejezőképesség és esztétikum; 

Anyanyelvi kommunikáció; 

Személyközi és szociális kompetenciák; 

 

FESTÉS 

 

Évi óra szám: 36 óra 

 

Megközelítési szempontok: 
A negyedik osztályban bevezetjük a figurális festést, a színfoltokkal való formateremtést a főoktatás történeteihez kapcsolódóan. 

A formák mellett továbbra is maradjanak színgyakorlatok, amelyek a színek minőségeivel foglalkoznak, és a színkörhöz 

kapcsolódó témákat dolgozzák fel. 

  

Előzetes ismeretek: 
A harmadik osztály festészeti tanulmányai, különös tekintettel az ószövetségi történetekhez kapcsolódó, színhangulatokat 

megragadó festésgyakorlatokra. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 Témák:  
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A térbeli képzelőerő gyakorlása. 

A színek dinamikájának megismerése, 

vizsgálata. 

 

A gondolkodás erőinek további 

iskolázása. 

A figyelem és megfigyelés további 

fejlesztése.  

Kooperáció és kommunikáció 

fejlesztése. 

 

 

 

Összefüggésben az állattannal vagy a 

főoktatás témájával (pl. az északi 

mitológiával), a feladatokat úgy vezetjük 

be, hogy a színek a téma lényegét figurális 

módon megragadó formákat ölthessenek.  

Az akvarell technika árnyaltabbá válik, a 

vastag ecset mellett finomabb ecseteket is 

használunk. 

 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom; 

Honismeret, mitológia; 

Euritmia; 

Természetismeret, kirándulások; 

Állattan; 

 

 

 

Festés az állattannal összefüggésben 

(szín – forma) 

Állatok (formák) festése (forma – 

szín) 

Figurális témák a főoktatás 

történeteihez kapcsolódva (északi 

mitológia), pl. Niflheim, Yggdrasil, 

a Világ Fa, Hel, a sötét birodalma, 

Ragnarok, Viking hajók vitorlákkal 

stb. 

Végezhetünk a természetismerethez, 

fákhoz, egyszerű tájképekhez 

(dombok, hegyek, ég), a mező 

mintázataihoz a barna, a zöld és a 

sárga árnyalataiban, és az egyszerű, 

általánosított épületformákhoz (mint 

például: vár, hatalmas templom, 

tanya, istálló) kapcsolódó festést. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A különböző epochák témáihoz kapcsolódva megismerkednek az egyszerűen megragadható formák (fák, házak, állatok) 

festésével 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
Biztonság a megismert technikák alkalmazásában és az ábrázolásban. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A munkák kiállítása az osztályban. Iskolai kiállítások. 

 

 

RAJZ-FORMARAJZ 
 

Éves óraszám: 36 óra 

 

Megközelítési szempontok: 
A negyedik osztály történeti anyaga: magyar mondák, (északi mitológia) szolgáltat témát a formarajzhoz, egymásba fonódó 

díszítő motívumok formájában, pl.: bevésések brossokon és karpereceken, díszítések fegyvereken, sisakokon és hajóorrokon, 

összefonódó szegély és csomózásos motívumok. Új vonás, hogy a kereszteződéseknél megmutatjuk, hol mennek a szálak 

egymás alatt és fölött. Ezzel kapcsolatosan gyakorolhatjuk tengerészcsomók kötését majd rajzolását. 

 

Előzetes ismeretek: 
Az előző évek gyakorlatai biztonságot adnak a negyedik osztályos formák megrajzolásához. A szimmetrikus formák 

ábrázolásában és kiegészítésében szerzett jártasság, jó alapot ad a bonyolultabb ornamentális minták rajzolásában. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

Folytatódik a térbeli képzelőerő 

gyakorlása. Több tudatosság 

szükséges, amikor a vonalak 

különböző szögekben metszik 

egymást, valamint fejlődik az 

összpontosítás képessége is. 

 

 

A gondolkodás erőinek iskolázása. 

 

A figyelem és megfigyelés további 

fejlesztése.  

Kooperáció és kommunikáció 

fejlesztése 

 

Magyar nyelv és irodalom; 

Honismert; 

Mitológia és mondavilág; 

Euritmia; 

Természetismeret, kirándulások; 

Állattan; 

A negyedik osztályos mitológiai és 

mondakincshez közvetlenül illeszkedik a 

formarajz az ornamentális formák 

rajzolásával. A fonott, csomózott 

formavilággal való ismerkedés már egy 

kezdeti történelmi-művészettörténeti 

betekintést is jelent. 

 

 

Vázolt, halvány árnyalatok 

színekből, jellegzetes formák 

kialakítása.A színek dinamikája a 

krétarajzokban, összehasonlításuk 

a festményekkel. 

 

Vastag, színes ceruzák 

használatának alapjai. 

Technikák: satírozás, 

vékony- és vastag vonalak, 

árnyalatok rajza. 

A színek keverésének lehetőségei. 

Színes papírok használata. 

 

Magyar és kelta ornamentikák. 

(Használati tárgyak, épületek.) 

 

A fejlesztés várt eredményei:  
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Átlátják a gyerekek a fonott formák szabályszerűségeit, az egymás alatt és fölött futó szálak rendszerét. 

Képesek követni és önállóan megrajzolni az egyszerűbb és bonyolultabb ornamentális formákat. 

Képesek színezéssel esztétikusan kiegészíteni a megrajzolt formákat. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
Képesek egyszerű fonatok ábrázolására, tükrözésére. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A munkák kiállítása az osztályban. Iskolai kiállítások. 

KÉZIMUNKA 
 

Kulcskompetencia-területek  
anyanyelvi kommunikáció 

a tanulás tanulása 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák kulturális 

matematikai és technikai kompetenciák 

 

Éves óraszám: 72 óra  

 

Módszertani megközelítések: 
Az egyik fő téma a negyedik osztályos kézimunka órán a keresztszemes hímzés. Ez a hímzés különösen hasznos a gyermek 

fejlődésének e szakaszában. Ebben az életkorban a gyermekek az önállóság és öntudatosság felé tesznek lépéseket. A 

világban áttekinthető rendet kívánnak, akarattartásuk, feladattartásuk is kitartóvá válik. A keresztszemes hímzés aprólékos, 

átgondolni való, precíz munkát igényel. A hímzéssel minden mozzanatában jól követhető, állandó koncentrációt, igénylő 

feladatot kapnak. Az önálló tervezés jelentősége megnő, az előkészületekben már nem csupán a műveletek, anyagok, de az 

eszközök pontos feltérképezése is fontossá válik. Ebben a korban fedezik fel azt, hogy a minta és a funkció hogyan kerülhet 

harmóniába az elkészítendő használati tárgyon. 

 

Előzetes ismeretek: 
A hímzés alaptechnikáinak ismerete. 

Jártasság hímzés és varrás eszközeinek használatában. 

Koncentráció, figyelem és egyre nagyobb önállóság a munkavégzés során. 

Téri orientációban, irányokban való eligazodás. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

A feladatok önálló megoldásában a 

rutinok, készségek kialakításán és az 

egyre önállóban végzett tevékenységeket 

keresztül a gyerekek eljutnak az önálló 

megoldásokig. 

A tevékenységek közben a figyelem és az 

akarat fejlesztése. 

A síkban, térben való tájékozódási 

képesség erősítése, differenciáló 

megfigyelés. 

A hímzés ritmikus ismétlődésével segít 

gyermekeknek a rend 

megtapasztalásában. 

A szín - forma kapcsolatában annak 

megtapasztalása, hogy a szín mennyire 

kiemeli a formát. 

 

Az egyéni munkákban az önállóság, a 

közös alkotásban a szociális érzék 

fejlesztése. 

 

 

Témák: 
Hímzés, varrás 

Keresztszemes hímzés 

Szövés 

 

Kapcsolódási pontok: 
Magyar nyelv és irodalom; 

Formarajz és rajz; 

Euritmia; 

Matematika; Geometria, 

Zene; 

Honismeret; 

Szabad játék és mozgás; 

A keresztszemes hímzés során a szimmetria 

belső át- ill. megélése. 

A tükörszimmetria gyakorlata és különböző 

hímzéstípusokban váltakozó iránytartások a 

korábbi formarajzból már ismert formák 

elmélyítését, és a későbbi tudatos 

geometriai tanulmányok, megalapozását 

segíti. 

Ősi magyar kézműves tevékenységek 

(nemezelés, szövés) a magyar mondakörhöz 

kapcsolódóan. 

 

A hímzés és a varrás 

eszközeinek használata. 

 

Keresztszemes hímzés és ehhez 

kapcsolódóan kiegészítő 

tevékenységként kézzel varrás 

és zsinór készítése. 

Saját tervezés szerinti táskák és 

párnák. 

Szövés szövőkereten – táskák, 

párnahuzatok, könyvborító, 

babaszőnyeg. 

-  

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A gyermek megtanulja a keresztszemes hímzés technikáját, a tűbe cérnát fűzni, a cérna végére csomót kötni; elkezdeni és 

befejezni a hímzést. 

Elsajátítja az asztali kézi váltós szövőkeret használatát, a szövés technikáját, és elkészít egy munkadarabot. 
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A nemezelés technikájával önállóan elkészít egy tarsolyt vagy közösen, elkészítenek egy (ősi magyar motívumot ábrázoló) 

nemezképet. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
Ismerje a tanult keresztszemes öltést és a szövés alapjait.  

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A készülő munkadarabok folyamatos korrekciója. Mindennapi használat. Iskolai kiállítás. 

 

 

DRÁMA 
 

Kulcskompetencia-területek  
- anyanyelvi kommunikáció 

- a tanulás tanulása 

- személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

- kulturális 

 

Éves óraszám: 12 óra 

 

Módszertani megközelítés:  
A játék, beleértve a dramatikus játékokat is, ebben az életkorban  a maga természetes formájában fakad a gyermek lényéből. 

A tanár elsődleges feladata, hogy minőségi táplálékot adjon a fantáziának, életkornak megfelelő, archetipikus képeket 

hordozó mesék, legendák, történetek, irodalmi művek, versek feldolgozásával.  

Az alsóbb osztályok színdarabjai inkább  zenei és mozgásos elemekkel átszőtt dramatikus történetmesélésnek tekinthetőek, 

az igazi drámai erő (konfliktus, katarzis, karakterformálás stb.) még csak érintőlegesen van jelen. Fontos, hogy minél több 

verses-ritmusos szöveggel dolgozzanak a gyerekek, a szövegek nagy részét kórusszerűen recitálják.  

Beszédművelés: Az életkori sajátosságoknak megfelelően ezen az osztályfokon a legfontosabb feladata a beszédművelésnek 

az alliteráló versmondás elsajátítása. Az akarat és a gondolkodás az érzésen keresztül kapcsolódik ily módon össze. 

Szövegként az Edda (esetleg a Kalevala) egyes részeit használjuk, akár eredeti nyelven is. A gyerekek hangereje megnő- ez a 

tudatosan végzett mássalhangzó gyakorlatokkal jól kordában tartható.  

 

Előzetes tudás: 
Az adott színpadi formában képes társaival együtt mozogni, beszélni, énekelni. Törekszik a közös mozdulásra, tiszteletben 

tartja a csend jelentőségét. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Helyes szokások gondozása. 

Tekintély követése. 

A kapcsolatteremtés képességének 

fejlesztése. 

Memória, figyelem fejlesztése. 

Ritmus ( tevékenységek részei- és 

egymáshoz való kapcsolódása). 

A magyar nyelv és irodalom órák tér-, 

mozgás, ritmus érzékelési gyakorlatai, 

beszédtechnikai gyakorlatai. 

A mozgás órák játékai. 

A művészeti órák érzékfejlesztő 

gyakorlatai. 

Állatmesék, legendák, északi 

mitológia, ószövetségi történetek, 

mesterségek versek által, anekdoták. 

Magyar népi-és vásári játékok, északi 

mitológia, históriás énekek.  

Ujjbábok és tárgyjátékok, papírszínház, 

termésbábok készítése a különböző 

szakórákon. 

Mozgással kísért énekbeszéd, játék. 

Mondókák, versek, prózák, szövegek 

vagy egy mese közös dramatizálása.  

Ujj-és fonal játékok. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Az adott színpadi formában képes társaival együtt mozogni, beszélni, énekelni.  

Jó kedéllyel vesz részt a tevékenységekben. Belső képeit és gondolatait képes egyszerű formában és mozgásban kifejezni. 

Egységességre és szépségre törekszik. Képes utánzással karakterek megformálására, akár rövid, önálló szerepbe jelen lenni. 

Ötleteivel segíti a közös munkát. Gesztussal kíséri a szöveget. Tudja a szerepbe lépés jelentőségét,  figyel a  közös 

mozdulásra, tiszteletben tartja a csend jelentőségét. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  
Az adott színpadi formában képes társaival együtt mozogni, beszélni, énekelni. Képes utánzással karakterek megformálására. 

Képes figyelni a  közös mozdulásra, tiszteletben tartja a csend jelentőségét.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
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Előadás, bemutató az iskolai közösség előtt. 

 

 

ZENE 
 

Kulcskompetencia-területek  
anyanyelvi kommunikáció, 

idegen nyelvi kommunikáció, 

kulturális kompetencia, 

személyközi és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítés: Ebben az életkorban a zenei tevékenységek között hangsúlyosabb lesz a ritmikus munka, mint 

eddig, bár még a harmónia a legfontosabb. Főleg az egyenletes mérő sokrétű gyakorlása kerülhet előtérbe. Az alaphang most 

már teljes súllyal jelen van. A “kvinthangulat” és a klasszikus zene dúr-moll kettősége között fontos átvezető minőség lehet 

ebben az életkorban a modális zene sokrétű világa (régi zene, magyar és más népek zenéje),  

 

Előzetes tudás: 
Megismerkedtek a kottaolvasással. 

Hangszeres és énekes dalok ismerete. 

Többszólamúsággal kapcsolatos alapfogalmak ismerete.  

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

Figyelem és akarat fejlesztése 

Szabályszerűségek felismerése, 

szabályok alkalmazása 

Dallam, ritmus felismerése, követése 

Szociális képességek 

Önállóság, magabiztosság 

 

 

Témák: 
Egyszerű dallamokat olvasása  

A hangok időbeli értéke 

Egyszerűbb ütemek 

Az egyéni szereplés: szóló-tutti 

minőség  

 

Kapcsolódási pontok: 
A honismereti tantárgyhoz 

kapcsolódva előtérbe kerül a magyar 

népdal (Kodály Zoltán: Háry János) 

A törtek megismeréséhez kapcsoljuk a 

hangjegyértékek lejegyzését. Népi 

vásári játékok, északi mitológiához 

kapcsolódó dalok, históriás énekek, a 

magyar mitológiához kapcsolódó dalok 

(Rege a csodaszarvasról).  

 

Az egyszerű kétszólamúság bevezetése 

(kánonok, kvodlibetek). 

Vezénylés játékos formában (hangerő, 

tempó, ritmus jelzése, szóló-tutti 

beintése). 

A ritmikus munka erősítése: ritmusok 

körbeadása, irányváltások, 

ritmuskánonok; ehhez új 

ritmushangszereket is bevezethetünk, de 

fontos a saját testük használata.  

Hangsúlyosabb lesz a szolmizálás, a 

kottaírás-olvasás. 

Dallamdiktálás, egyszerűbb dallamok 

éneklése és hangszeres olvasása. 

Egyszerűbb ütemek, ritmikai elemek 

megismerése. 

Egyszerű zenei formák megismerése, 

megnevezése.  

 

A fejlesztés várt eredményei: 
További modális dallamokat, népdalokat, vándordalokat, trubadúr énekeket tanulnak és játszanak hangszeren is. 

Bonyolultabb kánonok, kétszólamú dallamok megismerése.  

Ritmusérzékük fejlődik, képesek dalokat más ritmussal kísérni. 

Szolmizációs hangok és hangnevek tudatosabb használata. 

Egyszerű dallamok hangszeres és énekes lapról olvasása. 

 

A továbblépés minimális követelményei: 
Kánonok, kvodlibetek, egyszerű kétszólamú énekek játszása hangszerekkel is.  

Képesek érzékeltetni a tempó és a dinamika változását játékos formában (pl. karmester játék) 

Egyenletes ritmikus munka - pl. ritmusok körbeadása lábbal, tapssal, irányváltások, ritmuskánonok, ritmuskíséret dalokhoz. 

Képesek játszani a bemutatott ritmushangszereken.  

A kottaírás és –olvasás elmélyítése, s a szolmizálás magasabb fokon történő elsajátítása.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A gyerekek különbözőféle órai aktivitásánek szóbeli és írásbeli értékelése: éneklés, furulyajáték, karmester játék, 

szolmizációs hangok használata, stb. 

 

 

EURITMIA 
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Kulcskompetencia területek 
- Anyanyelvi kommunikáció 

-Matematikai kompetenciák 

-Személyközi és állampolgári kompetenciák 

-Kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 36 óra 

 

 

 

Módszertani megközelítések:  
A gyermekkor középső szakaszának átlépésekor a fantázia és a képzelet új erőit, valamint a moralitást kell a gyermekben 

kifejleszteni és ápolni. Jobban tagolódik az egységes beszédélmény a nyelvi elemek által. Az euritmia segítségével a 

gyermek a nyelvtani elemeket nemcsak értelmi erőivel érti meg, hanem érzelmi és akarati erőivel is. A középpontra irányuló 

kör a mozgás során mindig feloszlik, a térbeli formák frontálisan, előre irányulva valósulnak meg. Ügyességi gyakorlatok 

kísérik az önállóság felé tartó fejlődést. 

 

Előzetes tudás:  
A tanulók már jól kiigazodnak a térben, alapvető térirányok megkülönböztetése nem okoz gondot. Tudják hosszabb ideig 

tartani a figyelmüket, önállóan is több gyakorlatból álló feladatot el tudnak végezni. Biztonsággal tudják az összes 

magánhangzó mozdulatát, pontosan használják. Egyszerűbb dalamíveket követni tudnak mozgással, felismerik a kis és nagy 

tercet. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Újfajta térlátást igényel a frontális 

forma.  

Megváltozik a nézőpont, nehezebbé 

válnak a már megszokott térformák, ez 

a váltás segíti a gyermek gondolkodási 

erőinek fejlődését. 

Konkretizálódnak a zenei elemek a 

hangok megtanulásával, tudatosan élik 

meg a zenei élményt. 

 

A zenében ill. versekben rejlő 

összefüggések felismerése fő célként 

vonul végig az évben. 

Témák: 
Mássalhangzók bevezetése, az ábécé 

gyakorlása 

Nyelvtani elemek térformában való 

átélése (ige, főnév, melléknév) 

Alliterációk 

Zenei hangok, C-dúr skála 

Alsó, felső szólam 

Egész, fél, negyed, nyolcad hangok 

megkülönböztetése, csoportos 

megjelenítése 

Kapcsolódási pontok: 
Az anyanyelv és irodalom órák 

anyagához szorosan kapcsolódhat az 

euritmia az alliteráció gyakorlásával, a 

különböző szófajok mozdulattal és 

formával való megjelenítésével.  

A zene órákat jól kiegészíti a zenei C 

dúr skála megtanulása, a negyed, 

nyolcad, stb. hangok gyakorlása.  

A zenei törvényszerűségek 

megismerése segíti a matematika 

oktatást. 

 

A különböző témáknak megfelelő 

gyakorlatok  

Tükörképek formái, gyorsasági és 

ügyességi gyakorlatok  

Koncentrációs gyakorlatok 

 

Polonéz forma 

Pedagógiai gyakorlat (“wir wollen 

suchen”) 

 

A fejlesztés várt eredményei: A világban való éberebb, egyre inkább határozott formát igénylő és kereső, tagoltabb 

részvételnek alapvető feltétele és előkészítője a nyelv mássalhangzóinak mozgásban való tudatos átélése és a nyelvi elemek 

térformái. 

A zenei euritmia elemeinek kigyakorlásával differenciálódik a tanulók mozgása.  

A gyermekek megtanulnak frontálisan mozogni a térben. 

A speciális, szociális érzék fejlesztését elősegítő gyakorlatok elsősorban a lelki-akarati és a morális készségeket nevelik. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 
A tanórákon és a bemutató órán való aktív részvétel. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  
Egy téma lezártával vagy a tanév végén előadás bemutatása 

 

 

GYAKORLATI ÉLET MODULJAI 
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GAZDASÁGTAN I. 
 

Kulcskompetencia-területek  
- matematikai és technológiai kompetenciák 

- anyanyelvi kommunikáció 

- személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

- állampolgári 

- vállalkozói 

 

Éves óraszám: 10 óra 

 

Megközelítési szempontok: A mesterségek, földművelés epochákhoz kapcsolódva vagy arra építve, azt kiegészítve egy 

kisprojekt kapcsán szereznek tapasztalatot a legalapvetőbb gazdasági ismeretekről. A hangsúly a tapasztalatszerzésen van. 

 

Előzetes tudás: 
A spontán szerepjátékok 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Legyenek elemi ismeretei arról, hogy a 

szülei és az iskola technikai 

személyzete mit dolgoznak. 

Legyenek képesek egyszerű 

folyamatokat tervezni és megvalósítani 

felnőtt mentorálásával. 

Legyenek magabiztosak és nyitottak 

ismeretlen emberekkel való 

kapcsolatfelvétel során. 

Ismerjék az ilyenkor szokásos 

illemszabályokat. 

Tudjanak a ráfordított idő és 

anyagszükséglet alapján árat képezni. 

Legyenek képesek a projekt során 

apróbb részfeladatokat önállóan 

elvégezni. 

Számoljanak biztosan pénzzel, 

tudjanak visszaadni, pénzt váltani. 

 

 

Matematika: alapműveletek, 

mértékegységek témakör 

Anyanyelvi kommunikációs 

képességek használata: a 

kapcsolatteremtés eszközei, módjai 

 

 

 

Egy kisprojekt a Márton-napon vagy a 

Farsangon vagy egyéb iskolai ünnepen 

(Pl: palacsintázó, kötélverő műhely, stb.) 

szülői segítséggel. 

Beszélgetések  

Rajzolás 

Térkialakítás, célnak megfelelő 

berendezés 

A projektnek megfelelő 

résztevékenységek végzése (Pl.: 

kiszolgálás, teakészítés, pénztárkezelés, 

vendégfogadás, stb.) 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Hétköznapi tájékozottsága bővül. Figyelme mélyül. Magabiztosan van jelen a közösségben. Jó kedéllyel tevékenykedik. 

Vannak ötletei, ha problémával találkozik. Nyitottan kommunikál. Képes egy részfeladatot önállóan megvalósítani. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
Aktívan részt vesz a projekt megvalósításában. Képes egy részfeladatot önállóan vagy kis segítséggel megvalósítani. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

 A projektben való aktív részvétel önmagában hordozza a visszacsatolást. 

 

 

 

EMBERISMERET ÉS ETIKA II. 
 

Kulcskompetenciaterületek:  
Személyközi, interkulturális és szociális: a másik ember iránti érdeklődés és tisztelet.  

Anyanyelvi: érzéseinek, gondolatainak nyílt, őszinte, megformált kifejezése 

 

Éves óraszám: 30 óra  

 

Módszertani megközelítések 
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A Waldorf-iskola mindennapjaiban természetesen van jelen az erkölcsi nevelés, az emberismeret, mely mind a tantárgyi 

ismeretanyagban, mind a feldolgozás módszerében megjelenik. Ebben a szabadon választható modulban lehetőséget adunk 

egy-egy témában való elmélyedésre, megbeszélésre. A figyelem középpontjában a társas, csoportos jelenségek vannak. 

 

Előzetes tudás: 
A mindennapokban megélt tapasztalatok. Az előző években a főoktatás etikai vonatkozású beszélgetései. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Az idővel való gazdálkodás képességének fejlesztése 

Ismeretek a különböző életkorokra jellemző 

minőségekről 

(mozgás, tevékenykedés másokért, bölcsesség) 

Az empátiaképesség fejlesztése 

Egyén és közösség viszonyában a sokféleség 

érzékelésének tudatosítása 

A kooperativitás és asszertivitás képességének 

fejlesztése 

Ismeretek arról, mit jelent egy családhoz tartozni. 

Ennek kapcsán a családi ünnepek 

Ismeretek arról, mit jelent egy városhoz, országhoz 

tartozni 

Ennek kapcsán a városi és a nemzeti ünnepek 

ismerete 

Ismeretek arról, mit jelent valamely vallási 

közösséghez tartozni 

Ennek kapcsán a keresztény kultúrkör ünnepei 

Néhány, a közösségért felelősséget vállaló 

példaértékű személyiség életrajzából vett történet 

ismerete 

Idő és időtlenség 

Istenek és emberek 

Ember az időben: gyermekkor, 

serdülőkör, ifjúkor,  

felnőttkor, öregkor 

A zene és a kórus órák 

tapasztalatai 

Az iskolai és városi 

rendezvényeken, ünnepeken 

való részvétel tapasztalatai 

Helytörténeti ismeretek 

Beszélgetések, történetek 

meghallgatása  

 

Különböző életkorú emberek 

megfigyelése 

Egyéni és csoportos 

szövegfeldolgozások 

 

Drámajátékok 

Önálló írásbeli munkák készítése 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Éberebb figyelemmel van jelen társas kapcsolataiban: érdeklődik 

Csoportban kooperatívan dolgozik. Tolerálja mások nézeteit, viselkedését.  

Biztonságosabban érzi magát a világban. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények: 
Ilyen követelményt nem támasztunk. 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 
Csoportbeszámolók 

Ön- és társértékelések 

 

 

TANULÁSMÓDSZERTAN 
 

Kulcskompetencia-területek  
- a tanulás tanulása 

 

Éves óraszám: 12 óra 

 

Megközelítési szempontok:  
A tanulásnak többféle értelmezése van. Ezeken az órákon a hagyományos értelemben vett iskolai tanuláshoz szükséges 

képességek fejlesztése történik, azoknak a tanulási módszereknek és viszonyulási formáknak az elsajátítása, amelyek bármely 

tantárgy eredményes tanulásához biztos alapot adnak. 

A gyakorlás az aktuális tanulnivalókon keresztül történik. Az önállóság és ennek az önállóságnak a mentorált tanulása kerül 

előtérbe.  Az eltérő képességekkel rendelkező tanulók egy közös alap után differenciáltan kapnak lehetőséget az önálló 

gyakorlásra. Ennek lényege, hogy egy megfelelő, saját időritmust találjanak, és azt tartsák.  
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Előzetes tudás: 
A korábbi években gyakorolt figyelem és kommunikációs képességek. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 

Tiszta beszéd fejlesztése, ha szükséges, 

logopédiai fejlesztés 

Szövegértés: 

Megélt szituációban való adekvát 

viselkedés 

Olvasási készség fejlesztése 

A szöveg tartalmához kapcsolódó 

kérdések megfogalmazásának 

képessége 

 

Szókincs- 

gyarapítás 

 

Emlékezetfejlesztés 

 

Figyelem fejlesztése 

 

Gondolkodás fejlesztése 

 

Helyes tanulási szokások kialakítása 

 

Idő- és térviszonylatok 

Találós kérdések 

Formarajz 

Anyanyelv 

Matematika 

Művészeti tevékenységek 

rendszeres gyakorlása. 

Rendszeres mozgás 

Kézimunka 

A tanár tiszta beszédének utánzása sok közös 

szövegmondással 

Nyelvtörők gyakorlása 

Egyéni gyakorlási lehetőségek a reggeli 

bizonyítványversek mondásakor  

(Életkornak megfelelő korrigálás rávezető 

gyakorlatokkal, mozgásokkal) 

Felolvasás felkészülés után 

A szöveg tartalmához illeszkedő igék, főnevek, 

melléknevek helyettesítése 

Értelemszerű kiegészítések 

Képekhez megfelelő szóválasztások 

Önálló verstanulás módszere (ritmus,ismétlés) 

Instruáló játékok 

Hallott szöveg feldolgozása rajzolással 

Rendszeres beszélgetések, 

 saját rajzról, munkáról rövid megnyilatkozás 

Szógyűjtések, cselekvésbe ágyazott magyarázatok 

Memoriterek utánzás útján történő elsajátítása 

Koncentrációs gyakorlatok belső kép és ritmus 

segítségével, csöndgyakorlatok 

Taneszközök rendben tartása 

Az órarend használata, a tanulási idő és tér 

kialakítása otthon szülői segítséggel 

Heti rend, napi rend kialakítása. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanulási háttérképességei fejlődnek 

Figyelmének terjedelme növekszik 

Kedvvel végzi a feladatait. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  
Életkorának megfelelő figyelemmel rendelkezik, jó kedvvel dolgozik, a feladatok iránt érdeklődő. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Beszélgetések, bemutatók 
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5. évfolyam 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Kulcskompetencia területek 
anyanyelvi kommunikáció 

a tanulás tanulása 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

állampolgári 

vállalkozói 

kulturális 

 

Éves óraszám: 127 óra 
 

Módszertani megközelítések:  
A mítosz képiségét már áthatja a történetiség kauzalitása, időrendje. 

A történelemepochákon az ókori kultúrákból származó szövegrészletek lehetővé teszik a nyelvi készségek fejlesztését. A 

távoli időkből és helyekről származó irodalom segíti a diákokat, hogy tisztelettel forduljanak és nyitottá váljanak más népek 

és kultúrák felé. 

A gyermekek egyre objektívebb, sokoldalúbb leírásokkal próbálkoznak. Egy növény leírása vagy egy táj hangulatának a 

lefestése már lehet egy önálló, rövid fogalmazás témája.  

Az anyanyelvi kompetenciafejlesztésében a hangsúly a nyelv szóbeli és írásbeli használatának megkülönböztetésén 

van, gyakorlataink célja elsősorban nem a szabályok megfogalmazása, hanem egy-egy jelenség felismerése: előbb a 

gyermekeknek fel kell fedezniük a jelenséget, mielőtt azokat megneveznék, minősítenék és definícióként megfogalmaznák.  

A főoktatás során a másolást felváltja a tananyag diktálás utáni leírása. Gyakorlati feladatként a jegyzetelés előkészítése itt 

történik.  

 

Előzetes tudás: Ebben az életkorban a tanulók képesek már esztétikus, rendezett írásképpel magabiztosan másolni, a 

központozás figyelembevételével magabiztosan és önállóan olvasni, a beszédgyakorlatokban figyelni a helyes légzésre és a 

szavak helyes ejtésére, közös történetalkotásban részt venni, önállóan, értő módon a memoritereket előadni. Gyakorlatot 

szereztek a gyakori nehéz szavak helyesírásában (pl.: j-ly) 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése 
Hallott szöveg rövid szóbeli 

összefoglalása.  

Tanult szövegek szöveghű és kifejező 

tolmácsolása.  

Saját vélemény megfogalmazása. 

Olvasás, írott szövegek megértése 

A szövegelemzés alapvető eljárásainak 

önálló alkalmazása.  

 

Aktív szókincs gazdagítása. 

 

Írás, szövegalkotás 
Az írástechnika továbbfejlesztése  

Témák: 
Szövegelemzés  

Különböző műfajú és rendeltetésű 

szövegek szerkezete, elsődleges 

jelentésrétegei 

 

Nyelvi-nyelvtani jelenségek (hang, 

betű, szótag, szó, szótő, toldalék, 

mondat, szöveg). 

Szójelentések, kifejezések, állandósult 

szókapcsolatok. 

Néhány alapvető helyesírási szabály 

megismerése és alkalmazása (a 

mondathatárok jelölése, nevek írása, az 

egyszerű szavak elválasztásának 

Hallott szöveg rövid szóbeli 

összefoglalása.  

Tanult szövegek szöveghű és kifejező 

tolmácsolása.  

Vázlatkészítés, kérdések 

fogalmazása, ajánlásírás mások 

számára, életrajzi kutatások rövid 

önálló fogalmazás (hangulat-, 

tárgyleírás, jellemzés). 

Az osztálykirándulásokhoz hasonló 

események elbeszélése, 

információgyűjtés, különböző stílusú 

levelek megírása.  

Szándékaik és kívánságaik 

kifejezésének szóbeli ás írásbeli 
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Hallás utáni jegyzetelés alapjai. 

Mondatalkotás, néhány mondat 

összekapcsolásával szövegalkotás. 

Alapvető nyelvhelyességi, helyesírási 

ismeretek tudatos alkalmazása. 

Az anyaggyűjtés és elrendezés 

alapjainak a megismerése, 

alkalmazása. 

Tanulási képesség fejlesztése 

Az önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek megalapozása és gyakorlása  

 

 

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi 

ismeretek 
Nyelvi-nyelvtani jelenségek 

felismerése gyakorlati tapasztalatok 

alapján 

 

Helyesírás 

Irodalmi kultúra 

A lírai mű középpontjában álló 

gondolat, illetve érzelem azonosítása. 

A lírai mű témájának és hangulatának, 

hangnemének felismerése. 

Alapvető emberi alaphelyzetek, 

irodalmi témák felismerése az olvasott 

művekben. 

Az irodalmi mű közvetlenül adódó 

(szó szerinti) jelentésének felismerése 

és megfogalmazása. 

Ítélőképesség, esztétikai és történeti 

érzék fejlesztése. 

A nem saját álláspont 

megjelenítésének, átélésének 

képessége. 

szabályai). 

 

Ismerkedés változatos ritmikai, zenei 

formálású lírai művekkel 

 

A költői nyelv néhány sajátossága 

(ellentét, hasonlat, ismétlések 

különböző fajtái, szerkezeti, gondolati 

ismétlés ritmikai alakzatok). Néhány 

fontosabb költői kép és alakzat, 

szerepük, hangulati hatásuk  

A versszak egyszerű jellemzése (sorok 

száma, hosszúsága, szótagszáma). 

 

Az ókori keleti kultúrákból származó 

elbeszélések: Krisna és Arjuna  

hindu legendái Gilgames története, 

egyiptomi teremtésmítoszok és görög 

mitológia Pancsatantra; Bain: A hajnal 

leánya, Buddha; Homérosz: Iliász, 

Odüsszeia).  

Petőfi Sándor: János vítéz, s más 

kisebb versei, levelezése (pl. Alföld, 

Tisza, Szeptember végén, Pató Pál úr, 

Falu végén kurta kocsma, 

Szülőföldemen, Anyám tyúkja…). 

Egyéb:  

Fekete István: Tüskevár; Hegedűs 

Géza: Az írnok és a fáraó, A milétoszi 

hajós; Burnett: A titkos kert; Verne- 

regények; Mark Twain- regények; 

Ransome: Fecskék és Fruskák, Cooper: 

Nagy indiánkönyv. 

 

Ady Endre, József Attila, Kosztolányi 

Dezső, Radnóti Miklós, Kányádi 

Sándor művei. 

Téma, motívum, vándormotívum, 

archetípusok — természet, évszakok és 

napszakok, szülőföld, haza, család, 

szülő, gyerekek és felnőttek, 

próbatételek, kaland, hősiesség, ars 

poetica. 

 

Leíró nyelvtan: 

Az igeidők és igemódok A névmásokat 

és a kötőszavakat tartalmazó mondatok 

minősége Melléknévfokozás. 

A névelők és a névutók  

gyakorlata.  

A téma megállapítása, a lényeg 

kiemelése, adatkeresés, ok-okozati 

kapcsolatok, válaszadás kérdésekre, 

vázlatkészítés, összefoglalás 

A helyesírás fejlesztése diktálás utáni 

leírással. 

Különféle dramatikus formák 

kipróbálása (pl. bábjáték, árnyjáték, 

némajáték, versmondás, 

helyzetgyakorlat).  

Aktív szókincset fejlesztő gyakorlatok. 

(az egy- és többjelentésű szavak  

Rövidebb szépirodalmi és nem 

szépirodalmi szövegek önálló olvasása, 

kulcsszavak, szerkezeti egységek 

összefoglalása. 

felismerése, rokon értelmű szavak 

gyűjtése). 

Az ajánlott olvasmányok közös 

feldolgozása olvasónapló formájában.  

A tanulási igényeknek megfelelő, 

olvasható, esztétikus és rendezett 

írásmód gyakorlása.  

Könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés, 

gyermeklexikon használata). 

Feladatvégzés könyvekkel, 

gyermeklapokkal (válogatás, 

csoportosítás, tematikus tájékozódás).  

Ismerkedés helyesírási kézikönyvekkel  

Javítás tanári irányítással és önállóan. 

Elbeszélő művek közös és önálló 

olvasása, feldolgozása tanári 

segítséggel, csoportosan és egyénileg.  

A megismert formák alkalmazása a 

mindennapi történetmondásban, a 

kreatív írásban. 

A műélvezet megtapasztalása a 

belefeledkezés, a játék, a kaland, a 

humor, a képzelet, a ritmus (időmérték) 

és a zene révén 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 

beszédben, versmondásban tudatosan alkalmazni a helyes légzés, helyes ejtés szabályait, 

a ritmusnak megfelelően időmértékes és ütemhangsúlyos verseket tanári vezetéssel együtt szavalni, hallás után a különbséget 

felismerni, 

különbséget tenni saját és mások véleménye között, írásban az idézőjelek helyes használatával képes rögzíteni azt,  

pontos megfigyelés után a leírás, jellemzés alapvető technikáját alkalmazni, 

hallás után képes füzetében dolgozni: figyelni a vessző, az idézőjel, a kettőspont, a pontos vessző, a kötőjel és a zárójel 

használatára, önellenőrzés igényével rendelkezni  

több rendhagyó helyesírású szó magabiztos használatára, 

különböző stílusú könyveket olvasni önállóan és tartalmukat szóban összefoglalni, 

a mássalhangzó törvényeket a gyakorlatból eredően alkalmazni,  

az irodalmi mű közös érzelmi befogadására, a szövegértő, kifejező olvasására, 

versek, szövegek mondásában különböző érzelmi állapotokat érzékeltetni, 

választékosan kifejezni magát szóban, a téma stílusához illő szókinccsel, 

egy-egy ismeretlen szó jelentését kitalálni a szövegösszefüggésből,  
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olvasmányait alapvetően érzelmi úton befogadni, erről konkrét kérdések segítségével szóban és irányított fogalmazásban 

megnyilvánulni, (pl. jártasságot szerezni a magán és a hivatalos levél írásában) 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
A tanuló képes: 

beszédben, versmondásban tudatosan alkalmazni a helyes légzés, helyes ejtés szabályait, 

az irodalmi mű közös érzelmi befogadására, a szövegértő, kifejező olvasására, 

olvasmányait alapvetően érzelmi úton befogadni, erről konkrét kérdések segítségével szóban és irányított fogalmazásban 

megnyilvánulni, 

önállóan, értő módon a memoritereket előadni 

ismeri a tanult irodalmi portrékat (pl. Petőfi Sándor)  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  
Az éves dráma bemutatása. 

Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

Tollbamondás. 

Memoriterek.  

SZÁMTAN ÉS MATEMATIKA 

 

Kulcskompetencia területek:  
a matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazása/összeadás, kivonás, szorzás, osztás/, valamint mértékegységek és 

törtek 

anyanyelvi kommunikáció 

a tanulás tanulása 

szociális kompetenciák 

vállalkozói 

kulturális 

 

Éves óraszám: 117 óra 

 

Módszertani megközelítések: 
Ebben az évben, mint új anyag kerülnek bevezetésre a tizedes törtek. Egy „oszthatósági határ” átlépése után a gyerekek 

felfedezhetik a tizedes számokkal való számolást. 

5. osztályban az eddigi formarajzot egy elemi mértanba lehet átvezetni. Újra elővehetjük az egyenest és a görbét ehhez. 

 

Előzetes tudás: 
Négy alapművelet biztos ismerete 10000-es számkörben. Szorzótábla ismerete. Fejszámolás gyakorlatok. A közönséges 

törtek fogalma, összeadásuk, kivonásuk, egyszerűsítésük, bővítésük. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Biztos számfogalom kialakítása (a törtek 

körében is) 

 

Műveletek elvégzésének képessége 

(közönséges és tizedes törtekkel is) 

 

A gondolkodás rugalmassága 

 

Törvényszerűségek felismerése, 

megfogalmazása, alkalmazása 

 

Szociális képességek 

 

Akarat, figyelem 

 

Analízis, szintézis 

 

Hallott és olvasott szövegértés 

 

Önálló munkára való képesség 

 

Analógiák felismerése 

 

A tört értelmezése hányadosként 

Műveletek törtekkel: 

Reciprok fogalma 

Tört szorzása, osztása törttel. 

Műveletek vegyes törtekkel 

Számok írása, olvasása 1.000.000-ig 

Nagyság szerinti össze-hasonlításuk, 

rendezésük, adott nagyságrendre 

kerekítésük, helyük a számegyenesen 

A négy alapművelet végzése, osztásnál 

már kétjegyű osztóval 

A négy alapművelet össze-kapcsolása 

(műveleti sorrend) 

A fejszámolás további ápolása 

A tizedes számok bevezetése a helyi 

értéken keresztül 

Tizedes törtek írása, olvasása Helyük a 

számegyenesen 

Nagyság szerinti összehasonlításuk, 

adott nagyságrendre kerekítésük 

Egyszerűsítésük, bővítésük 

Számolás tizedes törtekkel: összeadás, 

kivonás,  

Frontális,  

csoportos,  

páros és  

önálló munka 

 

Számegyenes készítése 

 

 

 

Fejszámolási játékok 

 

A szorzótábla folyamatos gyakorlása 

 

A tízes számrendszer helyi 

értéktáblázatának kibővítése az 

egészeknél kisebb helyi értékekre is: 

ritmikusan mozgással és minőségileg 

bevezetve 
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Arányérzék 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szorzás és osztás természetes számmal 

Mértékegységek tizedes leírási módban, 

mértékváltások 

Szöveges feladatok 

Oszthatóság 

Osztó, többszörös 

Közös osztó, közös többszörös keresése 

próbálgatással 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb 

közös többszörös 

Oszthatóság 2-vel, 5-tel, 10-zel 

Számok prímtényezőkre bontása 

 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem: a görög matematika 

Szabadkézi geometria.: arányérzék 

Kézimunka: tervező folyamatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oszthatósági feltételek keresése csak a 

szorzótábla alkalmazásával 

A fejlesztés várt eredményei: 
Biztos számfogalom milliós számkörben. Számok írása, olvasása készségszinten. A négy alapművelet készségszintű 

használata. Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 1.000-rel. Írásbeli szorzás, osztás többjegyű számokkal. Számítások 

ellenőrzése. Számok nagyság szerinti rendezése, ábrázolása. Számok tizedes tört alakjának felismerése, olvasása, előállítása, 

nagyság szerinti sorba rendezése. Egyszerűsítés, bővítés. Tizedes törtek összeadása, kivonása. Szorzásuk, osztásuk 

természetes számokkal.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 
Biztos számfogalom milliós számkörben. Számok írása, olvasása készségszinten. A négy alapművelet készségszintű 

használata. Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 1.000-rel. Írásbeli szorzás többjegyűvel, osztás kétjegyűvel. Számítások 

ellenőrzése. Számok nagyság szerinti rendezése, ábrázolása. Egyszerű tizedes törtalakok felismerése, előállítása, nagyság 

szerinti sorba rendezése megnevezése, számok olvasása. Tizedes törtek összeadása, kivonása.  

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  
A gyerekek megfigyelése önálló és csoportos, szóbeli és írásbeli feladatok megoldása során 

Kérdés-felelet (pl. szorzótáblánál) 

Házi feladatok ellenőrzése 

Rövid óra eleji írásbeli ellenőrzés 

Esetleg témazáró dolgozat 

FORMARAJZ ÉS SZABADKÉZI GEOMETRIA 

 

Kulcskompetencia területek:  
- matematikai kompetencia 

- anyanyelvi kompetencia 

- a tanulás tanulása 

- személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

- kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 30 óra  

 

Módszertani megközelítések: 
Az ötödik osztályban a formarajz szabadkézi geometriai ábrázoláshoz vezet. Itt is lehet kiinduló pont az egyenes és a görbe vonal 

közti polaritás. Azért, hogy a tanulók intenzív tapasztalatokat szerezhessenek erről, fontos szabad kézzel rajzolni, színes- és grafit 

ceruzák használatával. 

 

Előzetes ismeretek: 
A formarajz és dinamikus rajz ismeretei. Alapvető geometriai fogalmak ismerete (egyenes, görbe, kör, négyzet, háromszög) 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák: 

Arányérzék fejlesztése. Geometriai 

pontosság szabad kézzel. szabályos 

síkidomok ábrázolásakor.  

 

Kézügyesség és fantázia. 

 

Témák:  
Geometriai formák megismerése a 

rajzoláson keresztül (kör, 

háromszögek, négyszögek, szabályos 

sokszögek) 

A szögek; a fok, mint mértékegység;  

Kör megtapasztalása szabadkézi 

rajzokkal.  

 

Geometrikus szabadkézi rajzok 

 

Derékszögű háromszög kialakítása 
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Pontos megfigyelés képessége. 

 

Kommunikáció és kooperáció. 

 

Kitartó figyelem képessége.  

 

Összefüggések, szabályszerűségek 

megfigyelésének és 

megfogalmazásának képessége 

 

Szögek fajtái 

Pitagorász tétele 

Thalész tétele 

 

Kapcsolódási pontok: 
 

Rajz: Ceruzák használatának 

gyakorlása adott témákban 

 

Történelem: A derékszögű háromszög 

kapcsán a Pitagorasz zsinór; Thalész  

 

Növénytan: geometriai formák, 

szimmetria vizsgálata 

Pitagorasz zsinórral 

 

Háromszög belső szögei összegének 

megállapítása vagdosással 

 

Szabályos formák kialakítása papírból, 

nyírással 

 

Háromszög szögeinek kiszámítása 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Képes szabályos síkidomok arányos, szabad kézi rajzolására. 

Felismeri a tanult síkidomok formájában a szabályszerűségeket 

Ismeri a szögek fajtáit, meg tudja azokat nevezni 

Ismeri a derékszögű, az egyenlő szárú, az egyenlő oldalú háromszög jellegzetességeit 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 
Képes szabályos síkidomok arányos, szabad kézi rajzolására. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A munkák kiállítása az osztályban. Iskolai kiállítások. 

A gyerekek megfigyelése az órai munka során 

 

 

TÖRTÉNELEM 
 

Kulcskompetencia területek:  
személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

állampolgári kompetenciák 

kulturális kompetencia 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

természettudományos és technológiai kompetenciák 

 

Éves óraszám: 80 óra 

 

Módszertani megközelítések: 
A történelemtanítás alapvető célja az, hogy segítsen megérteni a világot, amelyben élünk és a múlt tanulmányozásával végül 

mindenki megtalálja saját útját és feladatát a világban. A tanulók ebben a korban egyre jobban belehelyezkednek az őket 

körülvevő valóságba, a kutatás, a felfedezés iránti vágy egyre erősebbé válik bennük. A tananyag ezért az emberiség egészére 

fókuszál, s ennek tanulmányozása segít belehelyezni önmagukat a világba. Gyarapodó emlékezetükkel fokozatosan 

realizálódó időérzékük, érzelmeiktől egyre inkább elváló fogalomalkotásuk és a párhuzamokat és eltéréseket felismerő 

összehasonlítás képessége teszi lehetővé a múlt vizsgálatát és az első történelmi fogalmak megismerését. Míg az első három 

évben meséken, elbeszéléseken, mondákon, legendákon keresztül ismerkedtek népünk és más népek múltjával, az ötödik 

osztályban kezdődő történelem tanításakor átmenetet kell teremteni a mitológiából a történelembe. A tanítás ősi 

civilizációkból származó mitologikus képek, élményszerű életrajzok bemutatásán keresztül történik. A fejlődés jeles 

állomásainak bemutatásakor a gazdasági és kulturális oldalra kell helyeznünk a hangsúlyt. A tanulók élményszerűen, a tanár 

képszerű elbeszélése alapján tapasztalják meg, mennyire eltérőek az ókori nagy kultúrkorszakok. Megfigyelhetik, hogy a 

földrajzi környezet és az akkori éghajlat hogyan befolyásolta egy adott társadalom jellegének formálódását. Az emberek 

életmódjának bemutatása a kapcsolódó tevékenységek megismerésével és művészeti foglalkozásokkal válnak átélhetővé. 

Példákon keresztül mutatható be, hogyan alapozták meg a régmúlt idők mai kultúránkat. 

Fontos cél, hogy felébresszük bennük azt az érzést, hogy a Föld népei együtt bontakoztatják ki az emberi civilizációt, 

melyben minden kultúrának megvan a maga szerepe, sajátossága és értéke. 

 

Előzetes tudás: 
Előzetes szaktárgyi ismeretek nem szükségesek. Ebben az életkorban minden egészséges gyermekben megjelennek olyan 

képességek, melyek lehetővé teszik a történelmi múlt jelenségeinek megértését. Ebben segítik őket azok a történelmi 

mesterségekhez, tevékenységekhez és honismerethez fűződő megfigyelések és tapasztalatok, melyeket a korábbi években 



 85 

szereztek (pl. mészégetés, szénégetés, fazekasság, szántás-vetés, tanyasi állattartás). Emlékezőképességük gyarapodásával 

kialakul időérzékük. A megértés már nem csak képek, gondolatképek alkotásán alapul, hanem afelé halad, hogy érzelmektől 

mentes, tiszta fogalmakat is felfogjanak. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Mai kultúránk alapjainak megismerése 

 

Különbségek felismerése (pl. Athén, 

Spárta), és a változások nyomon 

követése (pl. letelepedés, városok 

kialakulása) egy-egy történelmi 

jelenség kapcsán. 

 

Első valóságos történelmi fogalmak 

megismerése. 

 

 

Tájékozódás egyszerű történelmi 

térképeken, időmeghatározás más 

ismert eseményre, jelenségre való 

utalással. 

 

A helyi gyermekkönyvtár 

használatának megismerése. 

 

Érzékelni, megélni, hogyan tették 

együtt otthonukká a Földet az ősi 

kultúrák népei. 

Témák:  
Az ókori keleti és antik kultúrkör 

műveltségi ismeretei 

 

Földrajzi, éghajlati sajátosságok és 

társadalmak összefüggései 

 

E kultúrák sajátosságai, eltérései 

 

Jeles történelmi és mitológiai 

személyek és helyszínek megismerése. 

 

Kapcsolódási pontok: 
Bothmer gimnasztika: felkészülés és 

részvétel az ötödikes olimpián. 

Euritmia: kultúrkorszakok euritmikus 

feldolgozása. 

Kézimunka/kézművesség: korra 

jellemző tárgyak készítése. 

Ének- zene: kapcsolódó énekek 

éneklése. 

Rajz: Tanult kultúrához tartozó 

motívumok, rajzolása. 

Földrajz: tájékozódás térképeken 

Matematika: az időszalag a negatív 

számok fogalmát vetíti elő 

Magyar nyelv és irodalom: 

fogalmazások, összefoglalások írása 

Szabadkézi geometria: Egyiptom 

kapcsán a Pitagorasz zsinór; Thalész, 

Pitagorasz 

Korra jellemző tárgyak készítése 

különböző technikákkal (pl. 

agyagtábla, indiai lótuszvirágok, ókori 

játékok, görög mintás ruhák és zászló 

az olimpiára). 

Ókori írásjelek (pl. egyiptomi, görög) 

rajzolása.Korabeli szövegek előadása 

kórusban. 

Ókori görög vagy római lakoma. 

Valós vagy mitológiai történetek, 

szituációk eljátszása. 

Események, történetek (tárgyak), 

elbeszélése élőszóban és írásban, 

bemutatása rajzban. 

Rövid fogalmazások készítése közösen 

és önállóan. 

Füzet egyes részeinek önálló 

elkészítése.  

jellegzetes tárgyak, tájak rajzolása. 

Egyszerű térképek másolása (rajzolt, 

festett). 

Ismeretek időrendbe állítása.  

Egyszerű időszalag készítése. 

Közös könyvtárlátogatás. 

Kiegészítő anyag gyűjtése gyermekek 

számára készült ismeretterjesztő 

könyvekből. 

Esetleg: kiselőadás tartása adott vagy 

választott témában 

 

Plasztika: Egyszerű tárgyak (pl. 

edények) készítése agyagból 

 

A fejlesztés várt eredményei 
A tanuló képes: 

a megismert ókori keleti kultúrkör (Mezopotámia, Egyiptom, Perzsia, India – lehetséges még Kína, Közép- és Dél-Amerika) 

műveltségi ismereteinek és a kapcsolódó történetek, események, folyamatok, fogalmak, történelmi és mitológiai személyek 

ismereteinek elsajátítására. 

a Homérosz idejétől Nagy Sándor koráig tartó görög kultúrkör műveltségi ismereteinek és a kapcsolódó történetek, 

események, folyamatok, fogalmak, személyek ismereteinek elsajátítására. 

megjegyezni a történeti anyagot a tanár elbeszélése alapján.  

a történetek elbeszélésére élőszóban vagy írásban. 

a történelmi és mitológiai személyekről tanultak elbeszélésére élőszóban vagy írásban. (pl. Gilgames, Kheopsz, Zarathusztra, 

Buddha, Lükurgosz, Szolón, Dareiosz, Themisztoklész, Periklész, Nagy Sándor, Arisztotelész, Perszeusz, Thészeusz, 

Héraklész, Achillesz)  

a megismert történelmi fogalmak és kifejezések (pl. letelepedés, földművelés, állattenyésztés, falu, város, öntözéses 

földművelés, templomgazdaság, munkamegosztás, írás, papok, törvények, toronytemplom, piramis, állam, fáraó, háború, 

kaszt, városállam, demokrácia, birodalom, tartomány, többistenhit) helyes alkalmazására. 

összehasonlítani a megismert civilizációkat, felismeri azok eltéréseit és hasonlóságait. 

felidézni szóban és rajzban a megismert ókori civilizációk alapszintű gazdasági és kulturális jellemzőit. 

rajzot, festményt, modellt készíteni a megismert történetekről, élethelyzetekről, tájakról vagy tárgyakról. 

a régmúlt, a múlt és a jelen megkülönböztetésére.  

időrendbe állítani a tanult történelmi eseményeket, ismert eseményre, vagy személyre való utalással (pl. a görög-perzsa 

háborúk után, Nagy Sándor uralkodása idején, után) 

használni a Krisztus előtt, Krisztus után fogalmakat időmeghatározáshoz. 

a kultúrák, események helyszíneit megnevezni és azokat térképen megkeresni. (pl. Ur, Uruk, Babilon, Giza, Memphisz, 

Théba, Nílus, Perszepolisz, Szusza, Indus, Athén, Spárta) 

a tanultakat kiegészíteni a gyermekirodalomból származó információkkal. 

tájékozódni a gyermekkönyvtárban. 

társaival történelmi szituációk eljátszására, megjelenítésére. 

felismerni a természeti környezet és az emberi kultúrák kapcsolatát. 
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A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  
A tanuló képes: 

a régmúlt, a múlt és a jelen megkülönböztetésére.  

a tanult események, történetek rövid elbeszélése élőszóban vagy írásban. 

a megismert civilizációk néhány jellemzőjének elbeszélésére élőszóban vagy írásban. 

a megismert történelmi vagy mitológiai személyekről tanultak elbeszélésére tanári segítséggel. 

társaival történelmi szituációk eljátszására, megjelenítésére. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  
A gyerekek önálló írásos munkájának értékelése 

A csoportos írásos munkák értékelése 

Annak megfigyelése, hogyan vesznek részt a történelmi szituációk megjelenítésében 

Órai szóbeli munka értékelése – órai aktivitás, kérdésfelvetés, összefüggések megfogalmazása, jellemzés, összefoglalás 

Epochafüzet  

A kiselőadás közös kiértékelése 

 

 

HONISMERET ÉS FÖLDRAJZ 
 

Kulcskompetencia területek:  
anyanyelvi kommunikáció, 

matematikai kompetencia, 

természettudományos kompetenciák 

a tanulás tanulása, 

kulturális kompetencia 

szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 40 óra 

 

Módszertani megközelítések: 
Lelki fejlődésükre jellemző, hogy tovább erősödik az én és a világ megkülönböztetése, növekedni kezd az egyéni "akarati" 

tényező, megerősödik az Én- tudat, szociális szinten pedig erőteljes csoportdinamika érvényesül az osztályon belül, noha 

saját egójuk még meglehetősen kialakulatlan.  

Értelmi fejlődésüket az jellemzi, hogy jobban felfogják már a kérdések, jelenségek reális, racionális vonatkozásait.  

A képi elem a gondolkodás folyamatában továbbra is fontos szerepet játszik a gyermekek tudatában. 

Kezdetét veszi az a folyamat, amikor a fogalmak alkotása és megértése már nem annyira egyéni képek és gondolatképek 

alkotásán alapul, hanem azon, hogy képesek tiszta, tényszerű, érzésektől mentes fogalmakat felfogni. 

A terjeszkedés kiterjed az egész földre, valamennyi kontinensre, és ez által egy újabb rálátás születik meg a fiatalban. A 

„honismeret” átalakul „föld ismeretté”. 

Az ismert világból indulva az ismeretlen felé halad, majd visszatér az ismertbe. Ez a felfedezés útja. 

 

Előzetes tudás: 
A magyar mondákkal és a honfoglalással kapcsolatos földrajzi ismeretek. A Kápát-medence teremtésmondája. Ismeretet 

szereztek a tér és ábrázolása, az időegységek, a természeti környezet és jelenségei témakörben.  

Környezettudatos jó szokások (pl. szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás).  

Térképészeti alapismeretek, a térkép legfontosabb alapelemeinek felismerése (vizek, domborzati jelölések, települések). 

Alapismeretek Hámorról és környékéről, Miskolcról, a Bükkről 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Alakuljon ki a tanulókban, a mindennapi 

életben szükséges térbeli és időbeli 

tájékozódási képessége. 

Tájékozódjanak a térkép jelkulcs 

rendszerében, ismerje fel a domborzat 

viszonyok különböző formáit a térképen. 

Kapjanak egy képet a Kárpát-medence és 

hegységkerete, mint természeti és társadalmi 

egység: a medencejelleg érvényesülése a 

természeti adottságokban, hatása a gazdasági 

életben, 

Ismerjék meg a tájak kulturális, néprajzi, 

gazdaságtörténeti és környezeti értékeit, és 

azok átalakulását, napjainkban. 

Értsék a tipikus tájak 

jellemzőinek és a más tájaktól 

Témák: 
Térképészeti alapismeretek, 

a térképek jelkulcs rendszere,  

a domborzat viszonyok, vízrajzi 

ismeretek ábrázolásának különböző 

formái a térképen. 

 

Magyarország álló- és folyóvizei, 

domborzati viszonyai, hegységek, 

síkságok ismerete, elhelyezkedése. 

A Kárpát-medence és hegységkerete, 

mint természeti és társadalmi egység: a 

medencejelleg érvényesülése a 

természeti adottságokban, hatása a 

gazdasági életben: Kárpátok, Erdély, 

Vajdaság, Alföld, Északi-középhegység, 

 

Az atlasszal való ismerkedés, 

egyéni feladatokkal 

 

Csoportokban topográfiai kvíz 

játék 

 

Megfigyelések, vizsgálatok 

menetének és tapasztalatainak 

leírása, rögzítése, értelmezése 

tanári segítséggel 

 

Fűzfavesszőből fonás 

mesterember segítségével 

 

Szemelvények, cikkek,  
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való különbözőségüknek az okait, 

Lássák, hogyan lett a természetes 

tájból kultúrtáj, érzékeljék, hogy 

milyen változások várhatók az 

egyes tájakon, értsék azok okait; 

 

Dunántúli-középhegység, Kisalföld, 

Zalai - dombság, Balaton. 

A hegységekben élő emberek szokásai és 

gazdasági tevékenységük Bükkszent-

kereszt példáján. 

A dombvidéken élő emberek falvainak 

típusai, mezőgazdasági és ipari 

tevékenységük. 

Az Alföldön élő emberek falvainak 

jellemzői, sajátos gazdasági 

tevékenységük, 

Hazánk legfontosabb iparágai (járműipar, 

híradástechnikai ipar, háztartási-gépipar, 

vegyipar, élelmiszeripar,)  

A magyarság által lakott, országhatáron 

túli területek, tájak közös és egyedi 

földrajzi vonásai.  

Kapcsolódási pontok: 
Szabadkézi geometria 

Biológia: a tájak jellegzetes növényeinek 

ismerete 

Magyar irodalom: az adott tájegységre 

jellemző versek, írások 

Plasztika 

csoportmunkában történő 

feldolgozása, az alapvető 

szakkifejezések, 

megismertetése és helyes 

használatuk gyakorlása 

 

Modellek értelmezése 

 

A természet anyagainak 

vizsgálata 

 

Földrajzi nevek helyesírásának 

gyakorlása, elsajátítása 

 

Esetleg: Felfedező túra a Sajó 

völgyében, a folyómeder 

megfigyelése, az ártér 

növényvilága, a hordalékszállítás 

jellemzői 

Plasztika: hegy - völgy 

kialakítása, mészégetőboksa 

készítése 

Térbeli folyamatok, jelenségek 

összehasonlító elemzése 

Tények, szöveges információk 

ábrázolása, térképvázlaton, 

rajzon, diagramon, terepasztali 

modellen, tablón 

 

A fejlesztés várt eredményei:  
A gyermek ismerje hazánk és a Kárpát-medence főbb tájait és azok jellegzetességeit.  

Tudjon kapcsolatot teremteni a táj adottságai, az ottani mezőgazdaság, ipar és kultúra között.  

Az egyes domborzati elemek egzakt meghatározása, terepasztalon dinamikai stabilitás, biztonságos térképhasználat, hazánk 

fontosabb vizeinek, tájainak elhelyezése a vaktérképen. 

Lássák, hogyan lett a természetes tájból kultúrtáj, érzékeljék, hogy milyen változások várhatók az egyes tájakon, értsék azok 

okait; 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények:  
ismerje hazánk domborzati és vízrajzi sajátosságait, legyen jártas az atlasz használatában, melyek a legfontosabb kulturális 

örökségeink.  

Értsék a tipikus tájak jellemzőinek és a más tájaktól való különbözőségüknek az okait; 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  
A kirándulások és helyszíni megfigyelések alkalmával szerzett ismeretek megbeszélése 

Csoportban és párokban végzett munka szóbeli értékelése 

Topográfiai gyakorlatok az atlasz és a falitérkép segítségével 

A mérések megbeszélése segítve az elkészülő domborzati térkép elkészítését 

Az olvasmányok alapján élmények és tapasztalatok írásos formában való megjelenítése 

Az epocha füzetben végzett munka, folyamatos figyelése és segítése  

Szöveges értékelés a füzetben végzett munkáról. 

 

 

TERMÉSZETRAJZ ÉS BIOLÓGIA 
 

Kulcskompetencia területek:  
 természettudományos és technológiai kompetenciák,  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

a tanulás tanulása anyanyelvi kommunikáció 

 

Éves óraszám: 40 óra 

 

Módszertani megközelítések: Az ötödikes növénytan megjelenése fontos lépés a megfigyelés és a gondolkodás 

fejlődésében. A kamaszkor viharai előtt ez egy olyan nyugalmi időszak, ami alkalmas a higgadt megfigyelésekre, a növényi 

formák sokaságának és szépségének elmélyült átélésére. Ebből a lelki hangulatból táplálkozva megerősödhet a Föld, mint élő 

organizmus iránti tisztelet.A növényeket a tájjal, a talajjal és az éghajlattal összefüggésben kell vizsgálni. Ebben az 
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életkorban a növény világgal való összekapcsoltságán van a hangsúly, nem pedig az analitikus, precíz összehasonlításokon, 

rendszerezésen. A növényre jellemző folyamatok ebből az összekapcsoltságból – a Nappal, a levegővel, a talajjal, a 

rovarokkal - érthetőek meg igazán, így juthatunk a formák sokféleségének érző megértéséhez és tiszteletéhez. A környékbeli 

növények nevének ismerete megerősíti a kapcsolatot, A növényi formák metamorfózisának megfigyelése nem pusztán 

érzékszervi megfigyelés, hanem belső nyitottságot is fejleszt a folyamatok érzékelése irányában. 

 

Előzetes tudás: 
A természetjárás és a mezőgazdasági epocha élményei, tapasztalatai, és az első honismereti órák ismeretei. Elmélyült, 

nyugodt megfigyelésekre alkalmas életszakasz. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Megfigyelőkészség 

 

A megfigyeltek megfogalmazásának 

képessége 

 

Folyamatak felismerésének képessége 

 

Összehasonlítás, hasonlóságok és 

különbségek felismerése 

 

 

Növényi formák sokaságának, 

szépségének átélése. 

 

 

 

Nyugodt, elmélyült tanulmányozás: 

- méretbeli arányok megfigyelése és 

leírása. 

- hangsúlyosabb formák észrevétele. 

(arányérzék) 

- polaritások és kontrasztok felfedezése 

a formák világában. 

 

Növényi formák metamorfózisának 

megfigyelésével érzékszervi 

megfigyelés, folyamatok belső 

érzékelése. 

 

A Föld, mint élő organizmus iránti 

tisztelet erősödése. 

Témák: 
 

Növényi részek megismerése minőségi 

jellemzőiken, feladatukon keresztül. 

Növény és táj/világ (pl. évszak, Nap, 

levegő, talaj, víz) közti eleven 

kapcsolatok. 

E kapcsolatokon nyugvó jellemző 

növényi folyamatok . 

Gombák, zuzmók, mohák, páfrányok 

formai összehasonlítása. 

Jellemző magyar tájak honos fajainak 

és ismerős helyi tájak fajainak 

bemutatása.  

 

Kapcsolódási pontok: 
Természetjárás:  

- 1-3. osztály megfigyelései. 

 

Mezőgazdasági epocha: - 4. osztály, pl. 

állatgondozás, gabonák, zöldségek. 

 

Honismeret: 

- 4. osztály: jellemző helyi fajok 

 

Földrajz: 

- 5. osztály: Kárpát-medence jellemző 

tájai, fajai. 

 

Plasztika 

 

Frontális munka – beszélgetés.  

 

 

Növénymegfigyelés. 

 

 

 

Esetleg csiráztatás. 

 

 

 

Hagymás növények ültetése, nevelése. 

 

Növények fejlődésének, részeinek, 

élőhelyének rajzolása, festése. 

 

Rügy, növények, gyümölcsök 

formázása agyagból 

 

 

Kiselőadások készítése választott 

témából.  

 

 

A fejlesztés várt eredményei 
A tanuló képes: 

egy megfigyelt növényt (gomba, moszat, zuzmó, moha, haraszt, lágyszárú/fás szárú virágos növény) karakterizálni. 

a növények részeit (gyökér, szár, levél, virág, termés, gyümölcs, mag) megnevezni, feladatait elmondani. 

a környéken élő növények és fák közkeletű elnevezéseit elsajátítani.  

szóban és rajzban megjeleníteni a növények fejlődésének fontos szakaszait (csirázás, növekedés, virágzás, érés, hervadás). 

a megfigyelt növények alaptulajdonságait, formáit, arányait összehasonlítani. 

felismerni az évszakok változásának hatását a növényvilágra. 

a környéken élő növények és fák közkeletű elnevezéseit elsajátítani.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  
A tanuló képes: 

egy megfigyelt növényt (gomba, moszat, zuzmó, moha, haraszt, lágyszárú/fás szárú virágos növény) pár szóban jellemezni. 

a növények részeit (gyökér, szár, levél, virág, termés, gyümölcs, mag) megnevezni, feladatait tanári segítséggel elmondani. 

a környéken élő növények és fák többségének közkeletű elnevezéseit elsajátítani.  

a növények fejlődési szakaszainak felismerésére (csirázás, növekedés, virágzás, érés, hervadás). 

a megfigyelt növények alaptulajdonságait, (formáit, arányait) tanári segítséggel összehasonlítani. 

felismerni az évszakok változásának hatását a növényvilágra. 

a környéken élő növények és fák többségének közkeletű elnevezéseit elsajátítani.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  
A gyerekek órai és otthoni önálló írásos munkájának értékelése  

A csoportos írásos munkák értékelése 
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Órai szóbeli munka értékelése – órai aktivitás, megfigyelés, kérdésfelvetés, összefüggések megfogalmazása, jellemzés, 

összefoglalás 

Epochafüzet  

A kiselőadás közös kiértékelése 

Az elkészült rajzok, festmények, plasztikák közös kiértékelése. 

 

 

IDEGEN NYELV 
 

Kulcskompetencia-területek  
idegen nyelvi kommunikáció 

anyanyelvi kommunikáció 

a tanítás tanulása 

személyközi, szociális kompetencia 

kulturális kompetencia 

kommunikatív kompetencia: a tanulók tudják megoldani feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, a munka világában, az oktatásban. A kommunikációképes nyelvtudás képessé teszi a tanulót valóságos 

helyzetekben valóságos üzenetek cseréjére.Összetevői:nyelvi kompetencia (szókincs, fogalomkörök, kiejtés ismerete) 

szociolingvisztikai kompetencia (társadalmi érintkezés formái; stílus, hangnem ismerete) 

pragmatikai kompetencia (kommunikációs szándékok, szövegalkotás szabályai, kommunikációs forgatókönyvek) 

interkulturális kompetencia: kultúrák hasonlóságainak és különbségeinek értelmezése, nyitottság más kultúrák iránt. Pozitív 

attitűd kialakítása a nyelvtanulás, valamint más nyelvek és kultúrák megismerése iránt. 

 

Módszertani megközelítések: . 

A diákok ritmikus memóriával rendelkeznek, így sokat képesek tanulni. Ez az a kor, amikor a nyelv szépségét lehet velük 

megismertetni. Erősödik a nyelvtan iránti érzékük. 

A képi elem a gondolkodás folyamatában továbbra is fontos szerepet játszik a gyermekek tudatában. 

Az órák változatosak, a kreatív képzelet felébresztésére kell, hogy törekedjenek.  

Egyszerű mondatszerkezetek tanulunk, főnevek és egyszerű igeformák gyakorlása továbbra is kiemelt szerepet játszik.  

Első helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. Továbbra is a receptív 

készségek fejlesztése áll a középpontban, mivel a produktív készségeket a receptív készségek közvetve fejlesztik. 

A szóbeli munka kérdés-felelet párbeszédeket, beszédgyakorlatokat, és számtalan verset tartalmaz, tehát egyre nagyobb 

hangsúlyt kap a beszédkészség. Cél a diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített, illusztrált 

szövegek olvastatásával. A szótárhasználattal is ennek az évnek a vége felé kezdenek ismerkedni a tanulók. 

A tanítás középpontjában tehát a szóbeli munka marad, fontos cél a beszédértés, és a beszédkészség fejlesztése. A nyelv 

elsajátítása kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik. Bevezetjük a különféle szociális, csoportos 

munkaformákat. A kórusbeszédet egyre inkább felváltja a gyerekek egyéni megnyilatkozása. Fontos az egyéni szereplések 

bátorítása. A szavakat szövegösszefüggéseikben tanulják és gyakorolják. A beszédgyakorlatok során a gyerekek megtanulnak 

egyszerűen társalogni pl. az otthoni életről, iskoláról, családról, időről stb. 

A diákok a grammatikai szabályokat már ismert, feldolgozott szövegekből levezetik, illetve a lehető legegyszerűbben 

önmaguk megfogalmazzák. Ez nagyban segíti az emlékezést, felidézést. Tovább tudatosodik a különbség az anyanyelv és az 

idegen nyelv szerkezete, felépítése között. 

 

 

ANGOL NYELV 
 

Éves óraszám: 108 óra  

 

Előzetes tudás: 
egyszerű szöveget lemásolni 

kiejtése igazodjék a célnyelv fonetikai szabályrendszeréhez 

egyszerűbb nyelvtani szabályokat alkalmazni 

a különböző témakörökben tanult szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat felismerni és alkalmazni 

kérést, utasítást megérteni, arra cselekvéssel reagálni 

egyszerű mondatokban az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszolni 

adott helyzetben kérdést feltenni 

a szavak írott alakját felismerni, mondatot elolvasni 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

figyelem 

emlékezet 

beszéd 

hallás 

fogalom-érzék 

szó-érzék 

Témák: 
Én és a családom 

személyi adatok 

foglalkozás 

otthoni teendők, kötelességek 

családi ünnepek 

egyéni, csoportos, együttes 

munkaforma 

párbeszédek 

szerepjátékok 

szituációs játékok 

szókártyák 
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összehasonlítás 

 

 

 

 

lényegkiemelés 

 

 

 

 

 

saját mozgás érzék 

koncentráló képesség 

figyelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gondolkodási képességek fejlesztése 

analízis 

szintézis 

összehasonlítás 

rendezés 

orientáció az időben 

 

 

 

 

 

koncentráló képesség 

figyelem 

hallás-látás észlelés 

szóérzék 

 

Emberi kapcsolatok 

barátság 

külső és belső tulajdonságok 

 

Környezetünk 

Magyaro. nevezetes tájai, 

határai 

országnevek 

állatok, növények 

 

Sport 

olimpiai sportágak 

sport az iskolában és iskolán 

kívül 

 

Vásárlás 

ajándékok ünnepekre 

mindennapi bevásárlás 

 

Étkezés 

étkezési szokások a 

családban 

 

 

Nyelvtan 

jelen idők  

legfontosabb rendhagyó igék 

számnevek 

óra, idő 

főnevek többes száma 

elöljárószavak 

határozott és határozatlan 

névelő 

egyszerű tagadó szerkezetek 

fonetika 

 

Szövegolvasás 

 

mindennapi életből vett rövid 

olvasmányok 

helyesírási gyakorlatok 

összefüggő történet olvasása 

hosszabb versek olvasása, 

tanulása  

Kapcsolódási pontok: 
nyelvtan 

természetismeret, földrajz 

rajz 

        mozgás 

szókincsjátékok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rejtvényjátékok 

tollbamondás 

másolás 

csoportmunkák 

egyéni- és páros munkák 

 

 

 

 

 

 

 

 

- egyéni, csoportos és együttes 

munkaforma 

- halk-hangos olvasás adott szabály 

szerint 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 

idegen nyelvi információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni 

a tanárral és a társaival a célnyelven együtt működni a nyelvórai feladatok megoldásában 

az ismert nyelvi eszközökkel az egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből a fontos információt kiszűrni 

kérést, utasítást, kérést megérteni, arra cselekvéssel válaszolni 

a kérdésekre egyszerű mondatokban válaszolni 

a tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni 

megértési probléma esetén segítséget kérni 

az anyanyelv és idegen nyelv közti különbségeket felismerni 

nyelvtani struktúrákat alkalmazni mind írásban, mind szóban 

egyszerű szövegeket lemásolni, illetve tollbamondás után az egyes szavakat pontosan leírni 

a szövegben a fontos információt megtalálni 

az egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérteni 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
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a tanult szavak és kifejezések felének ismerete 

 egyszerű szövegek pontos másolása 

 kérések, utasítások megértése 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  
Az olvasás, olvasott és hallott szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

Tollbamondás. 

Memoriterek.  

 

 

NÉMET NYELV 
 

Éves óraszám: 72 óra 
 

Előzetes tudás: 
a negyedik osztályban tanul szókincs 

a negyedik osztályban tanult nyelvtani szerkezetek 

begyakorolt rövid párbeszédek folytatása 

néhány egyszerű, összefüggő mondat elmondása önmagáról 

részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben 

részvétel írást igénylő tevékenységekben, rövid szavak, mondatok másolása 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok 
 

Tevékenységi formák 

 

emlékezet 

beszéd 

hallás 

szó-, és fogalomérzék 

Én-érzék 

tapintás 

életérzék 

összehasonlítás 

rendszerezés 

rendezés 

lényegkiemelés 

látási-, hallási figyelem 

orientáció térben és időben 

konkretizálás 

saját mozgás érzék 

koncentrálóképesség 

 élet-érzék 

egyensúlyérzék 

látási-hallási észlelés 

sorrendiség 

 ízlelés, hőérzékelés 

 

 

 

 

 

Kommunikációs szándékok: 

A beszédszándék kifejezése egyszerű 

nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel 

és nonverbális elemekkel támogatva. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert 

témákról, illetve válaszadás egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

 

 

Érdeklődés kialakítása a célnyelvi 

kultúra irodalmi alkotásai iránt. 

 

Írásbeli válaszadás képessége személyes 

adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre. 

Témák: 

Én és a családom 
személyes adatok  

otthoni teendők, kötelességek  

családi ünnepek  

Környezetünk: 
Magyarország nevezetes tájai 

Ismerkedés a földrajzi fogalmakkal.  

Növények: Szűkebb környezetem 

(otthon, lakás, kert) növényei, a Bükk 

növényei, növények a tanteremben, az 

iskolában 

a növény főbb részei  

Jellegzetes német növény (Edelweiss) 

Sport 
olimpiai sportágak 

sport az iskolában és iskolán kívül 

testrészek ismétlése 

nagyobb mozgáshoz szükséges izmok 

megnevezése 

Vásárlás, étkezés 
ajándékok ünnepekre 

ajándékozási szokások a családban  

ajándékozással kapcsolatos fogalmak 

mindennapi bevásárlás, vásárlási 

szokások a családban 

étkezési szokások a családban 

Nyelvtan 
igeragozás, kijelentő mód, jelen idő 

legfontosabb rendhagyó igék 

számnév 

óra, idő 

főnevek többes száma 

egyenes szórend 

határozott és határozatlan névelő alany-

és tárgyesete 

egyszerű tagadó szerkezetek 

fonetika 

Kapcsolódási pontok: 
Mesterségek, földművelés (3. osztály): 

-foglalkozások, tevékenységek 

Anyanyelv: 

 

egyéni megszólalások 

párbeszédjátékok 

körjátékok 

szerepjátékok 

szituációs játékok 

szókártyák 

szókincsjátékok 

családi fotók nézegetése, beszélgetés a 

képről 

egyszerű mondatok alkotása 

néhány mondatos fogalmazás készítése 

közösen 

 

Magyarország térképének rajzolása a 

füzetbe, legfőbb tájegységek 

megnevezése németül 

számok gyakorlása:  

növény megfigyelése, változások, 

tapintás 

növények, illetve annak részeinek 

rajzolása a füzetbe, megnevezése 

csoportosítás megadott szempont 

szerint 

történet a havasi gyopárról 

szótagolás 

rejtvényjátékok 

 

olimpiai sportágak rajzolása a füzetbe, 

megnevezése németül, annak leírása 

olimpiai sportokhoz szükséges 

eszközök megnevezése, kipróbálása, 

leírása 

pantomimjátékok 

betűzés, tollbamondás 

versek tanulása, történetek olvasása 

beszédgyakorlatok  

közös éneklés 

szerepjátékok  

történetek, mozgással kísért rövid 

cselekvéssorok bemutatása 

párbeszédek előadása 
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-Petőfi életrajza 

Honismeret és földrajz 

-égtájak 

-Hámor és környéke 

-falitérképek, atlaszok 

-élet a hegységben és az alföldön 

-Hazánk területei és fizikai földrajza 

Matematika: 

-mennyiségfogalom 

-mértékegységek  

-számolás törtekkel 

Festés: 

-térképek festése,  

-növény-hangulatok teremtése zöldből 

és sárgából 

Természetrajz, biológia: 

-növény és táj 

-növényi részek megismerése 

-jellemző magyar tájak honos fajainak 

megismerése 

Ének-zene: 

-tájakkal, növényekkel kapcsolatos 

népdalok 

Történelem: 

-ősi kultúrák népeinek otthonai 

-események, történetek a görög 

mitológiából 

-városállamok 

Bothmer-gimnasztika: 

felkészülés és részvétel a ötödik 

osztályos olimpián 

-az öt klasszikus görög gyakorlat 

Szabadkézi geometria: 

-virágszerű formák 

Nyelvtan: 

-helyesírás készségének fejlesztése: 

diktálás 

-névelő használata 

-igeidők 

Euritmia: 

-nyelvtani formák elmélyítése 

dramatizált jelenetek előadása 

nyelvtanfüzet készítése 

-ragozási táblázatok készítése 

igeragozás, névelőragozás mozgással 

feladatlapok készítése 

másolás 

tollbamondás 

ismétlés kórusban és egyénileg 

szavak és mondatok felismerése és 

megértése. 

az olvasott szövegre vonatkozó 

egyszerű feladatok elvégzése. 

-rövid, hétköznapi szövegekben 

ismerős nevek, szavak és egyszerű 

fordulatok felismerése 

képek sorba rendezése 

szövegrészletek párosítása 

egyéni, csoportos, közös olvasás 

 

egyszerű kérdőív kitöltése 

csoportmunkában pl. plakátok 

készítése, képeslap írása 

- ismert témáról rövid, egyszerű 

mondatok írása. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 

idegen nyelvi információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni 

a tanárral és a társaival a célnyelven együtt működni a nyelvórai feladatok megoldásában 

az ismert nyelvi eszközökkel az egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből a fontos információt kiszűrni 

kérést, utasítást, kérést megérteni, arra cselekvéssel válaszolni 

a kérdésekre egyszerű mondatokban válaszolni 

a tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni 

megértési probléma esetén segítséget kérni 

az anyanyelv és idegen nyelv közti különbségeket felismerni 

a tanult egyszerű nyelvtani struktúrákat alkalmazni mind írásban, mind szóban 

egyszerű szövegeket lemásolni, illetve tollbamondás után az egyes szavakat pontosan leírni 

a szövegben a fontos információt megtalálni 

az egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérteni 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
A tanuló képes: 

idegen nyelvi információt megérteni és kis tanári segítséggel adni, interakcióban részt venni 

a tanárral és társaival a célnyelven együttműködni 

az ismert nyelvi eszközökkel az egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből a fontos információt tanári segítséggel 

kiszűrni 

kérdést, kérést, utasítást megérteni, azokra cselekvéssel reagálni 

a kérdésekre tanári segítséggel válaszolni 

közléseket, kérdéseket tanári segítséggel feltenni 

a tanult nyelvtani struktúrákat fokozott tanári segítséggel írásban alkalmazni 
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egyszerű szöveget lemásolni, illetve tollbamondás után az egyes szavakat kisebb fonetikai hibával leírni 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  
Az olvasás, olvasott és hallott szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

Tollbamondás. 

Memoriterek.  

A füzetmunka folyamatos nyomon követése, segítése 

Kisebb közösség előtt az órán tanultakból egy kis részlet bemutatása 

 

 

FRANCIA NYELV 
 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Előzetes tudás: 

egyszerű szöveget lemásolni 

kiejtése folyamatosan igazodik a célnyelv fonetikai szabályrendszeréhez 

kétmondatos kérést megérteni, arra kis tanári segítséggel reagálni 

az egyszerű nyelvtani szabályokat segítséggel felismerni és használni 

segítséggel olvasni a begyakorolt szavakat 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

Az értő olvasás képességének 

kialakítása  

Önkifejezés bátorítása 

Önálló munka erősítése 

Együttműködés párban és csoportban 

 

Témák:  
A tanult olvasmányok, párbeszédek 

szókincse 

Határozott és határozatlan névelők egyes 

és többes száma 

Alany és állítmány egyeztetése 

Szófajok megkülönböztetése 

Birtokviszony kifejezése “de”-vel, 

adjectifs possessifs 

“er” végű igék ragozása, être, avoir, 

aller, faire, prendre 

Melléknév egyeztetés nemben és 

számban 

Melléknév fokozás 

Kijelentő mondat szórendje 

Felszólítás 

Tagadás (ne...pas) 

Kérdő mondatok est-ce que-vel, néhány 

kérdőszó (Quand, Combien, Où, Qui, 

Que) 

 

Óra, dátum kifejezése 

A ház, lakás, otthon leírása 

Családfa 

 

 

Kapcsolódási pontok: 
Növénytan 

Földrajz 

nyelvtan 

Mozgásos játékok 

versmondás, éneklés 

olvasás, másolás 

rövid szövegek önálló 

megfogalmazása 

párbeszédek 

nyelvtörők 

szerepjátékok 

történetek dramatizálása 

páros és csapatmunka 

találós kérdések 

rejtvények, szókeresők 

szókártyák 

feladatlapok 

Térbeli, vizuális feladatok 

Sorversenyek, csapatjátékok 

 

Egyszerű képleírások 

 

tollbamondás 

 

Rövid szövegek memorizálása 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A gyerekek képesek pontosan olvasni, jól ismert szavakat helyesen leírni, egyszerű információkat adni és kérni a tanult 

témakörökkel kapcsolatosan 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
A tanult szókincs legalább felének ismerete, jó kiejtéssel való olvasás, az olvasott szöveg lényegének megértése, begyakorolt 

szavak helyes leírása. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  

Az olvasás, olvasott és hallott szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

Tollbamondás. 

Memoriterek.  
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MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS 
 

Kulcskompetencia-területek 
Anyanyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Évi óra szám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítés:  

A játékosság, könnyedség mellett az egyéni erejüket, felelősségüket, lehetőségeiket élik át a gyerekek egyre inkább. Egyre 

nagyobb hangsúlyt kap az egyensúly a könnyűség és a nehézkedés, a képzelet és az intellektus, valamint az egyéni és csapat 

kihívások között. A gyermek erőteljesen él a vér folyamataiban, a szívdobogás és a lélegzés üteme közti dinamikában. 

 

Előzetes tudás: 
A foglalkoztatási formák alapos ismerete. Az alsóbb osztályok játékainak, tevékenységeinek biztos ismerete, jártasság 

elsajátítása. 

 

 

Fejlesztendő képességek (célok) Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Harmonikus mozgásra törekvés 

A torna mozgásanyagán keresztül az 

önálló, szép, erőteljes feladat végzés. 

 

Bátorság és az óvatosság, kockázat és a 

körültekintés. 

Fontos a mozgásban a ritmus 

Az igazság, szépség és jóság ideálja  

 

Kialakul a gyermekben az igazság és 

méltányosságérzet  

Témák: 
 

Bothmer-gimnasztika: a Könnyű 

ritmus gyakorlata, melyben a 

könnyűség és nehézség ritmikusan 

váltakoznak egymással. 

 

 

Torna:  
Haladás az egyéni gyakorlatok felé; 

bakugrás, ugródeszka használatának 

elsajátítása, egyszerűbb 

szekrényugrások: guggoló felugrás 

különböző 

leugrási fajtákkal, kismacska, 

zsugorkanyar; 

 

Játékok:  
Átmenet a játék és a sportok között.  

Macska-egér ház; Hajók, 

cápák, part, Színek háborúja, 

Várostrom. Stratégiai fogójátékok. 

Üstökös. Kéztenisz. 

 

Atlétika:  
Tartós futás, sprintfutás, váltó futás, 

magas – távol ugrás, diszkoszvetés, 

gerelyhajítás. 

“Görög” birkózás; Ugrós fogójátékok; 

Kötélhajtás: egyéni és páros 

gyakorlatok; 

Dobások-elkapások; 

 

Kapcsolódási pontok: 
A görög kultúrkorszakhoz 

kapcsolódunk a görög gyakorlatokkal, 

az ókori ideált idéző Olimpiai 

játékokkal. 

 

 

Frontális osztálymunka  

A gyakorlatokat most már sokkal 

hétköznapibb képeken keresztül 

adjuk át, és a gyermekek nem 

körben, hanem tanárukkal 

szemben, sorokban állnak. 

 

Csapatjátékok 

 

Egyéni feladatvégzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A gyermekek a ritmusok gyors váltakozása közepette is képesek a középpontot megtartani. 

Arra törekszenek, hogy mozgásuk tükrözze az ókori görög olimpia igazság-szépség-erő ideálját. 

Ismerik az öt klasszikus görög gyakorlatot, és részt vesznek az Olimpián. 

A korosztályuknak megfelelő Bothmer-gimnasztika gyakorlatokban alapvető jártasságot szereznek. 

Képesek a tanult tornamozgások végrehajtására. 
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Aktívan bekapcsolódnak a tanult játékokba. 

Különféle labdákat képesek biztosan és pontosan dobni és elkapni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 
A korosztályuknak megfelelő Bothmer-gimnasztika gyakorlatokban alapvető jártasságot szereznek. 

Képesek a tanult tornamozgások végrehajtására. 

Különféle labdákat képesek biztosan és pontosan dobni és elkapni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Órai aktivitás: részvétel a játékokban, a Bothmer-gimnasztika gyakorlatok közös végrehajtásában, az atlétika-gyakorlatokban 

A Waldorf-olimpián való részvétel 

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETEK 
 

FESTÉS, RAJZ 
 

Kulcskompetencia területek:  
anyanyelvi kompetenc 

 a tanulás tanulása 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 36 óra  

 

Megközelítési szempontok: 
Ötödik osztályban a festés órák visszatükrözik a főoktatás különböző témáit. Ily módon lehetővé teszik a minőségi elmélyülést a 

főoktatás adta témákban. Ugyanakkor a növénytanban tanultak arra adnak lehetőséget, hogy mindazt, amit a tanulók az órán 

láttak és hallottak, használják festés órán is. Ehhez tartozik, hogy a tanulmányok készítése felé megtegyük az első lépéseket. 

Mostantól fogva a gyermekek elkezdhetnek dolgozni a színek finomabb megkülönböztetésével és árnyalataival.  

A cél továbbra is az, hogy a formák a színekből lépjenek elő, a háttér és az abban megjelenő formavilág egymást éltető módon 

tartozzon össze. 

 

Előzetes ismeretek:  
Az akvarell technikája, az első négy osztály festészeti ismeretei, különös tekintettel a színminőségekről, színhangulatokról 

szerzett ismeretekre, és a figurális festészet alapjaira. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák: 

A pontos megfigyelő-képesség 

fejlesztése.  

Fény-árnyék, a meleg-hideg színek 

hatásának megtapasztalása és 

viszonyulásuk egymáshoz. 

 

Kooperáció és kommunikáció 

fejlesztése. 

A gondolkodás erőinek további 

iskolázása. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom; 

Történelem; Görög mitológia 

Euritmia; 

Természetismeret, kirándulások; 

Állattan; 

 

A főoktatás tantárgyai, különös 

tekintettel a természettudományos 

tárgyakra és a történelemre. 

 

Szabadkézi rajzolás bevezetése a 

főoktatás tantárgyaihoz kapcsolódóan, 

részben megfigyelés után. 

 

Magyar nyelv és irodalom; 

Történelem; Görög mitológia; 

Euritmia; 

Természetismeret, kirándulások; 

Állattan, növénytan; 

A színek finom árnyalatainak keresése. 

Tudatos munka a színek harmóniáival, 

finom összehangolásával  

Növény-hangulatok teremtése zöldből 

és sárgából. 

Fantáziából dolgozzuk fel a növényi 

motívumokat (fa, levél, termés), 

játszva a ritmussal. 

Festhetünk térképeket, megmutatva a 

minőségi különbségeket partvonal és 

óceán, a folyó formái valamint a 

hegységek és a síkságok között. 

Mitológiai képekkel is dolgozhatunk, a 

görög művészethez kapcsolódva. 

 

 

Ceruzák használatának gyakorlása 

adott témákban 

(Pl. növénytan: fák- és termésük) 

 

A tanult technikák kombinációja. 

Ismerkedés az ókori népek 

művészetével. Ornamentika 

Ábrázolási módjuk (Pl. India, 

Egyiptom, Görög kultúra. 

Színes papírokon a különféle megismert 

technikák használata. Textíliákon való 



 96 

festés (selyem 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Egyre tudatosabban ragadják meg a gyerekek a különböző színminőségeket. 

A térkép-és növényfestés során egyre árnyaltabb, tagoltabb és finomabb képi világot teremtenek. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 
Képesek a formák és színek harmóniáját, a komplementer színeket, színárnyalatokat meglátni. 

A minőségi különbségeiket észrevenni.  

A rajzolás, a látható valóság leképezésének eszközévé kezd válni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A munkák kiállítása az osztályban. Iskolai kiállítások. 

 

 

PLASZTIKA 
 

Kulcskompetencia-területek: 

Nyitottság a kézműves munkákkal kapcsolatos ismeretszerzésre, valamint az ezzel kapcsolatos pályák iránt. 

A környezetünkben található természetes anyagok igényeink vagy szükségleteink szerinti átalakítása. 

A technológia és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek ismerete. 

Az elképzelések különféle módon történő kreatív kifejezésének fontossága. 

Az esztétikum mindennapi életben betöltött fontosságának a felismerése. 

A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. 

Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, beépítésének, valamint az új ismeretek és képességek új és más helyzetben 

történő alkalmazásának képessége. 

Az általánosan elfogadott szabályok és viselkedési formák elsajátítása, ahhoz, hogy képes legyen, hatékony és konstruktív 

módon részt venni a személyes és csoportos érintkezésben. 

A kommunikáció során a szóbeli közlés meghallgatása, megértése, valamint törekvés a tömör, világos, érthető, választékos és 

szakmai kifejezésmódra, és a saját érvek, elképzelések meggyőző módon történő megfogalmazására. 

 

Éves óraszám: Egy-egy témához kapcsolódóan, alkalomszerűen a főoktatásban. 

 

Megközelítési szempont: 
Az ötödik osztályban a gyerekek az agyagozás technikájában egyre határozottabb ismeretekre tesznek szert. Ez évben a 

harmónián, a környezeten, az arányokon, az átalakulási folyamatokon, a formák élőhöz tartozó jellegén van a hangsúly. 

Megtanúlják használni az agyagot úgy, hogy kézbe vehető mennyiségből alakokat formáznak. Bevezetésre kerül a 

tárgykészítés is. Ez évben az állat, növény és ember formavilága jelenik meg, kapcsolódóan a főoktatás témáihoz (állat- és 

növénytan). A kézben formázott állatok megjelenhetnek környezetükben és társaikkal együtt, kapcsolódhatnak a 

növényvilághoz és emberi alakokhoz. A görög történelemmel foglalkozó epocha kapcsán edényeket készíthetünk (pl. görög 

váza, ivókehely). 

 

Előzetes tudás: 
Az előző négy év formázási tapasztalatai, különös tekintettel a gömbre. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 

A formázás alapelemeinek felhasználásával, és azok 

művészi összhangba hozásával egy adott téma 

kidolgozása, művészi megformázása 

Formaképző erők megtapasztalása 

Az adott feladatra jellemző tipikus formák 

megtalálása, kialakítása 

 

Megismerkednek az állat, a növény, az ember 

formavilágával 

Kézbe vehető mennyiségű agyagból, gömbből, 

tojásból kiindulva, kézben alakítva növény, állat, 

emberalak formázása 

Edénykészítés agyaghurka felrakással vagy 

üregkialakításos módszerrel 

Tárgyalkotás 

 

Motorikus képességek 

Forma-, arányérzék, szemmérték 

Tervezés 

Művészi érzék, szépség, esztétikum, igényesség  

A főoktatás epochái, 

különös tekintettel a 

növénytanra és a 

történelemre.  

 

Kezünk által történő mozgásos 

tevékenységi formák 

 

A formázás alapelemeinek (homorú, 

domború, sík, él, csúcs) alkalmazásával 

egy adott téma kidolgozása 

 

Az előző években elsajátított 

tapasztalatok, ismeretek alkalmazása új 

technikákkal kiegészítve 

 

A verbális közlés megértése mellett a 

munkamozzanatok bemutatásának a 

megfigyelése, alkalmazása 

A munkavégzés folyamán pedig fontos 

szerepe van a szakmai jellegű 

beszélgetésnek, megbeszélésnek 

Különböző jellegű feladatok 

elkészítése, megformázása agyagból: 
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Térbeliség, térlátás 

Egyéni ötletek, megoldások 

Önbizalom, sikerélmény, motiváltság 

Munkamorál, következetes munkavégzés 

Együttműködés 

Az anyag és tulajdonságainak, valamint 

megmunkálásának ismerete 

A feladat és megvalósításának átlátása, megtervezése 

Az elsajátított ismeretek új feladatok esetében 

történő alkalmazása 

Emlékezet 

Gyakorlati gondolkodás 

Együttműködés 

Felfogás, megértés 

Megfigyelés, leutánzás 

Akarat, kitartás, feladattartás 

Szabályszerűség, szabályok követése 

Figyelem, koncentráció 

Önállóság  

Beszélgetés, megbeszélés 

Fegyelem, rendtartás 

különböző állatfigurák formázása pl. 

madár, kutya, mókus, sün stb. 

 

rügy, növények, gyümölcsök 

formázása 

 

edények készítése pl. váza, ivókehely 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Egyre határozottabb ismeretekre tesznek szert az agyaggal és az agyagozás technikáival kapcsolatban. 

Tapasztalatot szereznek a formaképzés folyamatáról. 

A szóbeli kifejezőképesség gazdagodik, megtanulják használni a formák leírására alkalmas szókincset. 

Legyen együttműködő, és aktív részese a munkafolyamatnak. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 
Együttműködő részvétel a munka folyamán. 

A feladatok megfelelő szintű elkészítése. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Az értékelés legfőbb módja az, hogy közösen nézünk rá az elkészült munkákra, és megbeszéljük a munka folyamatát és 

eredményét. Így a gyerekek nemcsak betekintést nyernek a formák sokféleségébe, hanem megtanulják megfogalmazni 

tapasztalataikat és egymásra odafigyelve a másikat meghallgatni. A gyerekek munkáit az év végén, az osztályok az évben 

készített kézimunka és kézműves munkáinak kiállításán is bemutatjuk. 

 

 

KÉZIMUNKA 
 

Kulcskompetencia területek  
- anyanyelvi kompetencia 

- a tanulás tanulása 

- személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

- kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 54 óra  

 

Módszertani megközelítés: 
A gyermekek fejlődésük új szakaszába lépnek a tizedik és tizenkettedik életév között. Ekkor szükség ébred bennük a harmónia 

iránt, nyugalomban vannak önmagukkal. Ehhez kapcsolódik a kör, mint az újból megjelenő egység jelképe, melynek nyomán az 

5 tűvel való körkötést vezetjük be. A fej után a kezeken és a lábakon a sor, hogy öltözetet kapjanak. Így ebben az évben zoknit 

vagy egy ötujjas kesztyűt kötünk, esetleg nemezelünk.  

Az olimpiához kapcsolódva, - az eddig megszerzett varrási ismereteket felhasználva (szegő- és fércöltés) - görög ruhákat 

készítünk, melyeket a történelmi kornak megfelelő mintákkal díszítünk textilfestéssel vagy hímzéssel. 

 

Előzetes ismeretek: 
Az eddig tanult kötési technikáknak biztos alkalmazása, az akarati tevékenység tudatos irányítása: tervezés, színválasztás, a 

munkafolyamat ütemének tervezése, a méret állandó ellenőrzése, megtartása, a funkció és a forma egysége. 

Technikai hibák felismerése, és önálló javítása. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

A kitartás folyamatos erősítése. 
Témák: 
Kötés öt tűvel 

 

Kötés öt tűvel: zoknik, egyujjas és 
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bonyolultabb térbeli struktúrák átlátása 

 

A sík-és térbeli formák 

különbözőségének megtapasztalása a 

szimmetria iránti érzék fejlesztése 

 

Nemezelés 

 

Kapcsolódási pontok: 
Matematika; 

Szabad játék és mozgás; 

Biológia; 

 

A szemek számolása során a 

matematikai alapismeretek elmélyítése. 

A térlátás fejlesztése. 

A színeken és a formákon keresztül az 

érzésvilág finomítása. 

A testformák intenzívebb 

megtapasztalása biológiai ismereteiket 

bővíti. 

ötujjas kesztyűk készítése. 

 

Nemezelés-technikák ruhadarabok 

készítésére.(Vizes, száraz) 

 

Az öltések technikájának 

megszilárdítása.  

A görög ruha készítésekor a textilfestés 

alapjai. 

. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Ismerje meg a gyermek az öt tűvel való kötést, tudjon zoknit vagy kesztyűt készíteni 

Szemek fogyasztása, szaporítása, Passzé és sarokkötés, betoldás, Szimmetrikus mintaelosztás 

Sajátítsa el a gépöltés és szegőöltés technikáját. Tanulja meg a textilfestés alapjait. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
Ismerje a szemek felvételét a tűre.(Kezdő sor)  

Tudjon biztonsággal sima és fordított szemekkel körben kötni. Ismerje a fogyasztás, és szaporítás fogalmát Ismerje a tanult 

öltéseket. 

 

A számonkérés, ellenőrzés formái: 
A készülő munkadarabok folyamatos korrekciója. Mindennapi használat. Iskolai kiállítás. 

 

 

KÉZMŰVESSÉG 
 

FAFARAGÁS 
 

Kulcskompetencia-területek  
anyanyelvi kompetencia 

 a tanulás tanulása 

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: évi 54 óra 

 

Módszertani megközelítések: 
Ettől az életkortól a gyermek fizikai és szellemi fejlődésében jelentős változások fognak indulni. A végtagok kezdődő 

növekedése, nyúlása, erősödése -mely a következő években teljesedik ki- jelzi, hogy a kezek tevékenységet igényelnek. 

Ekkor kezdenek alkalmassá válni fizikumukban, csontozatukban, kézügyességben e manuális tevékenységre, így fontos a 

kezet, a fejlődésben lévő kézcsontokat kézzel történő munkával, faragással gyakoroltatni, erősíteni. 

 

Előzetes tudás: 
A gyerekek az alsó tagozat éveiben már gyakran kirándultak a környékbeli erdőkben. Az élőfáról már van némi tudásuk, 

néhány fafajt általában ismernek is. sokszor gyűjtöttek pl. az évszakasztalra különféle fa -, ágdarabokat, fakérgeket, leveleket, 

terméseket. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Nyitottság a kézműves munkákkal kapcsolatos 

ismeretszerzésre, valamint az ezzel kapcsolatos 

pályák iránt. 

A környezetünkben található természetes anyagok 

igényeink vagy szükségleteink szerinti átalakítása. 

A technológia és a technológiai eszközök és 

folyamatok alapelveinek ismerete. 

Az elképzelések különféle módon történő kreatív 

kifejezésének fontossága. 

Az esztétikum mindennapi életben betöltött 

fontosságának a felismerése. 

 

 

Témák: 
A faanyag különböző 

famegmunkáló 

kéziszerszámokkal történő 

megfelelő nagyságúra hasítása, 

vágása, majd a kívánt formák 

kialakítása (hegy, él, lapos, 

hengeres, egyenes, görbe, 

domború, homorú stb. formák). 

Szerszámok és eszközök segítségével, 

kezünk által történő mozgásos 

tevékenységi formák: 

-hasítás 

-vágás, fűrészelés 

-faragás 

-vésés 

-ráspolyozás, reszelés 

-fúrás 

-csiszolás 
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A tanulás pozitív, az életet gazdagító 

tevékenységként való felfogása, belső késztetés a 

tanulásra. 

Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, 

beépítésének, valamint az új ismeretek és 

képességek új és más helyzetben történő 

alkalmazásának képessége. 

Az általánosan elfogadott szabályok és viselkedési 

formák elsajátítása, ahhoz, hogy képes legyen 

hatékony és konstruktív módon részt venni a 

személyes és csoportos érintkezésben. 

A kommunikáció során a szóbeli közlés 

meghallgatása, megértése, valamint törekvés a 

tömör, világos, érthető, választékos és szakmai 

kifejezésmódra, és a saját érvek, elképzelések 

meggyőző módon történő megfogalmazására. 

 

Tárgyalkotás, igény valami létrehozására 

Nyitottság a kézműves tevékenységek iránt 

Az alkotás öröme, öröm a munkában, lelkesedés 

Szorosabb kapcsolat a természetes anyaggal, 

ezáltal a természeti környezettel 

Természetközeli szemlélet kialakítása, 

megerősítése 

A múlt értékeinek és a hagyományos népi 

tárgyalkotó kultúrának a tisztelete 

Kézügyesség, motorikus képességek 

Az anyag és megmunkálásának ismerete 

Forma-, arányérzék, szemmérték 

Esztétikum, szépség, igényesség 

Egyéni elképzelések, ötletek, fantázia 

Érdeklődés 

Önbizalom, sikerélmény 

Figyelem 

Felfogás, megértés 

Kitartás, feladattartás 

Megfigyelés, leutánzás. 

Emlékezet 

Együttműködés 

Fegyelmezett, biztonságos munkavégzés 

Odafigyelés saját magára és a másikra 

Szabályok tisztelete, követése 

Fegyelem, rendtartás 

 

Egyszerűbb használati eszközök 

és (népi) játékok készítése. 

Egyéni elképzelésen alapuló 

szabad munkák is lehetségesek. 

 

Kapcsolódási pontok: 
5. osztályos növénytan epocha, 

a fa 

A verbális közlés figyelme és annak 

megértése mellett a 

munkamozzanatok bemutatásának a 

megfigyelése, majd utánzás útján 

történő alkalmazása. 

 

Beszélgetés, megbeszélés 

 

Használeti eszközök készítése: 

-virágkaró, nyárs 

-lapos fakanál 

-levélbontó fakés 

-serpenyőlapát 

-habaró 

-képeslaptartó 

 

Játékok, népi játékok  

készítése:  

-karikás, vagy golyós ügyességi játék  

-zúgattyú 

-brúgattyú 

-pörgettyű 

-manó, manóházzal 

-hajó 

 

További munkák elkészítésére is van 

lehetőség. 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Fegyelmezett munkavégzés, mely alapja a szerszámok biztonságos és balesetmentes használatának, különös tekintettel 

faragókés használatára. 

Puhafák, melyekkel dolgoztunk (hárs, fenyő, mogyoró, nyár) felismerése, egy-két alaptulajdonságuk megnevezése (pl. szín, 

súly, hasadósság, kéreg, levél stb.), szálirány megtalálása. 

Az alap famegmunkáló szerszámok (pl. faragókés, fűrész, furdancs, ráspoly stb.), és eszközök (pl. satu, pillanatszorító stb.) 

ismerete, megfelelő alkalmazása. 

Késsel történő hosszú, nagyoló, hegyező faragómozdulatok biztos alkalmazása. 

A feladatokat kisebb-nagyobb segítséggel mindenkinek el kell készítenie. 

Ügyelni kell a műhely rendjére, a szerszámok, munkaeszközök épségére, és az azokkal való megfelelő bánásmódra.  

Az óra utáni rendrakást és takarítást is a gyerekek végzik. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
Fegyelmezett munkavégzés. 

Az alap famegmunkáló szerszámok megfelelő használata. 

Megfelelő bánásmód a szerszámokkal, munkaeszközökkel, azok épségének megóvása. 

A feladatokat -ha szükséges segítséggel- elfogadható szinten el kell készíteni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  
Az értékelés alapja az éves munkára vonatkozó, év elején történő követelmények, szabályok, elvárások ismertetése, 

tudomásul vétele, valamint az egyes munkák megkezdésekor, az annak elkészítésére vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az egész tanév teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi 

szöveges értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 
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Minden egyes munka befejezése után sor kerül egy értékelő beszélgetésre a diákkal. Ilyenkor szemrevételezzük elkészült 

munkáját, megnézzük, megfelel-e az elvárásoknak, alkalmas-e a funkciójára, ha lehet, ki is próbáljuk. Megnézzük és 

megbeszéljük továbbá esztétikai kidolgozását, kiemelve pozitívumait, esetleg hiányosságait. 

Egy-egy különlegesen szépen vagy egyedi megoldásokkal elkészített munkát az egész csoport előtt is megnézünk, 

megbeszélünk. 

A tanév végén kiállítást szoktunk rendezni az iskolában az egyes osztályok az évben készített munkáiból, melyen a kézműves 

órákon készült dolgok is ott vannak. E munkák gyakran elkerülnek a város más intézményeibe, kiállításaira is. 

 

 

DRÁMA 
 

Kulcskompetencia-területek  
anyanyelvi kompetencia 

a tanulás tanulása 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 12 óra 

 

Módszertani megközelítés: Az 5. osztály egyik legfontosabb eleme, hogy a gyermekek megismerkednek az antik görög 

kultúrával és történelemmel. A görög ember tudati állapota jól tükrözi az 5. osztályos belső fejlődési állapotát. A dráma mint 

önálló műnem ekkor jelenik meg a történelemben, a színház ekkor kristályosodik önálló művészeti ággá. Elsősorban a 

formáról és nem a tartalomról van szó, hiszen a görög drámák szívbe markoló tragikuma vagy harsány komikuma még nem 

illik az 5. osztályos hangulatba (majd 9. osztályban kerül középpontba). Ez az a pillanat azonban, amikor a kórusból kiválik 

a színész, a gyermekben ettől kezdve jelenik meg az igény a tudatosabb játékra, az önmagára való rátekintésre. 

 

Előzetes tudás: 
Az adott színpadi formában képes társaival együtt mozogni, beszélni, énekelni. Képes utánzással karakterek 

megformálására. Képes figyelni a közös mozdulásra, tiszteletben tartja a csend jelentőségét.  

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A memória fejlesztése, a harmónia, a 

belső mozgékonyság kiteljesítése. 

A karból való kilépés, önállóság 

pillanatának megélése. 

 

A magyar nyelv és irodalom órák tér-, 

mozgás, ritmus érzékelési gyakorlatai,  

beszédtechnikai gyakorlatai. 

A mozgás órák játékai. 

A művészeti órák érzékfejlesztő 

gyakorlatai. 

Idegen nyelvi órák témái. 

 

Görög mitológia, János vitéz; 

ünnepekhez kapcsolódó dalok: 

Kossuth nóták. 

Műdalok, balladák 

(szomszédos népek balladái is). 

Nemzeti identitáshoz kapcsolódó 

versek, dalok. 

Csoportos játék, ritmusjátékok (pl. 

néptánc). 

 

Egy történet közös dramatikus 

feldolgozása. 

 

Beszédművelés. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Belső képeit és gondolatait képes egységességre és szépségre törekedve egyszerű formában és mozgásban kifejezni. Már 

önállóan is képes utánzással karakterek megformálására, intenzív belső érzelmi mozgások megjelenítésére. Ötleteivel segíti 

a közös munkát.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  
Van bátorsága és képes érzelmet, értelmet tükröző csoportos és egyéni megszólalásra. Gesztusaiban, szövegmondásában 

törekszik a színpadi formanyelv kialakítására.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Előadás, bemutató az iskolai közösség előtt. 

 

 

ZENE 
 

Kulcskompetencia-területek  
kulturális kompetencia 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 
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a tanulás tanulása 

 anyanyelvi kommunikáció 

 idegen nyelvi kommunikáció 

 matematikai kompetencia 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítések: Most már a gyerekek kezdenek el alkalmazkodni a zene törvényeihez, és nem fordítva. 

Belemerülnek a harmónia minőségébe és ez lehetővé teszi, hogy olyan többszólamú darabokat énekeljünk.Az alaphang 

viszonyítási alap lesz számukra, ez megnyitja az utat a modális zenéből a dúr-moll világa felé.  

A többszólamúságban a valódi kétszólamú polifóniához érkezünk el.  

Bár a kotta szerepe évről évre nő, a gyerekek továbbra is tanulnak komoly darabokat hallás után. 

 

Előzetes tudás: 
Csaknem az egész osztály tisztán intonál 

Általában képesek tartani a saját szólamukat a többszólamúság keretén belül 

Egyszerű kottát gyakorlás után lapról leolvasnak (hangszeren és énekelve) 

Ritmikai érzékük egyre biztosabb 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Hangértékekhez kapcsolódó ismeretek 

fejlesztése, tudatosítása 

 

Bonyolultabb ritmusképletek 

felismerése, reprodukálásának 

képessége 

 

A dúr és a moll hangsor megismerése, 

felismerésének képessége 

 

Az alaphang felismerésének képessége 

Témák: 
Ütem és ritmus  

Bonyolultabb ritmusképletek 

(pontozás, szinkópa, felütés) 

A dúr és a moll hangsor 

Az alaphang 

Újabb ütemjelzések 

Valódi két- esetleg háromszólamúság 

Kapcsolódási pontok: 
- A történelem epocha hangulatához 

kapcsolódnak a gongok, valamint 

szanszkrit, görög szövegű dalok 

- Szomszédos országok népdalai, 

balladái, néptáncai a földrajz epocha 

háttereként 

- Népies műdalok a magyar 

költészethez kapcsolódóan 

Népballadák, nehezebb, díszesebb 

népdalok éneklése 

 

Nagyobb koncentrációt igénylő 

“szociális” hangszerekkel 

ismerkedhetünk meg (pl. hangolt 

gongok) 

 

Egy-egy ügyesebb gyerek már 

behozhatja a saját szólóhangszerét és 

bevonhatjuk a közös zenélésbe  

 

-Ritmusdiktálás hangszerrel 

 

A fejlesztés várt eredményei 
A tanuló képes: 

a következő kulcsfogalmakat használni: ötvonalas kotta, G-kulcs, oktáv, allegro, felütés, da capo, stb. 

megismerni a dúr-moll hangzást, illetve hangsort 

nehezebb népballadákat, díszesebb népdalokat megtanulni 

a kétszólamú éneklésre, mely mellé esetenként harmadik szólam is társulhat 

könnyebb ritmust diktálás után leírni 

további ütemeket, ütemjelzéseket megismerni  

megismerni alapvető zenei szakkifejezéseket 

megközelíteni a tiszta intonációt 

furulyajátékban technikailag fejlődni 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  
A tanuló képes: 

a tanult népdalok közül legalább kettőt elénekelni 

az együttműködésre a közös éneklésben vagy zenélésben 

egyszerűbb ritmusokat lejegyezni 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  
A tanórákon való részvétel során megfigyeljük a tanulók tevékenységét: hogyan vesz részt a közös vagy esetleg önálló 

éneklésben, furulyázásban, mennyire képes több szólamban énekelni, mennyire együttműködő, képes-e ritmust írni, 

mennyire járatos a zenei szakkifejezések adekvát használatában.  

Esetleges zenei produkcióban (valamilyen ünnephez, évszakünnephez vagy a drámanaphoz kapcsolódóan) való részvétel 

 

 

EURITMIA 
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Kulcskompetencia-területek  
- Anyanyelvi kommunikáció 

- Matematikai kompetenciák 

- Személyközi és állampolgári kompetenciák 

- Kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítések: A nyelvtani elemek elmélyítése mellett különös hangsúlyt kap a hang- és szómozdulat 

megalkotása. A nyelv szépségének, ritmusának és formájának átélése és megértése fontos célkitűzés. Az idegen nyelvek 

beszédminőségének, hangzásának átélése új elemként jelenik meg a tanításban. A saját test geometriáján túl a térben 

elképzelt geometriai formák transzformációja vezérfonalként húzódik végig az évben. 

 

Előzetes tudás: Az alsó tagozatban tanult, átélt mozgásformák biztos ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

Térbeli tájékozódás 

 

Egymásrafigyelés képessége 

 

A karok és lábak különféle 

mozgásának összerendezett 

koordinálása.  

 

A hang és szómozdulat 

megkülönböztetése, megalkotása. 

 

A különböző kultúrkorszakok 

mozgásainak, táncainak átélése.  

Témák: 
A történelemmel összefüggésben a 

régi kultúrkorszakok hangulatának 

megismerése.  

Ősi templomi táncok elemeinek a 

megismerése.  

Az ötágú csillag, mint az emberi alak 

geometriájának megismerése, 

gyakorlása, tükrözése, térben való 

elhelyezése. 

Nyelvtani formák elmélyítése 

Kapcsolódási pontok: 
Szorosan kapcsolódik az euritmia 

történelemtanításhoz a különböző 

kultúrkorszakok mozgásainak, 

táncainak átélésével.  

A nyelvtani elemek megismerésével 

az anyanyelv oktatást egészíti ki.  

A különböző nyelvű versek 

bemutatásával az idegen 

nyelvoktatást segíti.  

A geometriai eltolások, 

transzformációk a matematika 

oktatást támogatják. 

A ritmusok, a kétszólamúság a 

zeneórákat egészíti ki.  

A téri tájékozódást igénylő 

feladatok az új tantárgyként belépő 

földrajzot segítik. 

 

 

 

Mértani formák, bonyolult 

formagyakorlatok: ötöscsillag, 

lemniszkáták, harmonikus-nyolcas 

 

Egyszerű geometriai formák eltolása 

a térben 

 

Régi kultúrákból való szövegek 

feldolgozása (indiai, perzsa, 

egyiptomi, görög) 

 

“EVOE”, “Halleluia”, energia és 

béketánc 

 

Idegennyelvű versek megjelentése. 

Zene euritmiában kétszólamú művek 

feldolgozása. 

 

Különböző dúr hangzások, kétszólamú 

dallamok, kánonok 

A hexameter folyamatos gyakorlása. 

Ritmusgyakorlatok rúddal 

 

A fejlesztés várt eredményei:  
A gyermekek a mozgás által megtanulják átélni a régi kultúrákat és azok mozgáskultúráját. A nyelvi formák és az idegen 

nyelvű versek kidolgozása mélyítik ismereteiket a nyelvi szabályszerűségekben. Egyre biztosabban használják az euritmia 

alapjait adó nyelvi és zenei mozdulatokat. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 
A tanórákon és a bemutató órán való aktív részvétel. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  
Egy téma lezártával vagy a tanév végén előadás bemutatása 

 

 

GYAKORLATI ÉLET MODULJAI 
 

GAZDASÁGTAN I. 
 

Kulcskompetencia-területek  
matematikai és technológiai kompetenciák 
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anyanyelvi kommunikáció 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

állampolgári 

vállalkozói 

 

Éves óraszám: 10 óra 

Megközelítési szempontok: A tapasztaláson, tevékenységen van a hangsúly. Cselekedve, beszélgetve szereznek alapvető 

ismereteket az alapvető gazdasági folyamatokról- 

 

Előzetes tudás: 
A spontán szerepjátékok, a vásárlások során szerzett mindennapi tapasztalataik 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Legyenek elemi ismeretei arról, hogy a szülei és az 

iskola technikai személyzete mit dolgoznak. 

Legyenek képesek egyszerű folyamatokat tervezni és 

megvalósítani felnőtt mentorálásával. 

Legyenek magabiztosak és nyitottak ismeretlen 

emberekkel való kapcsolatfelvétel során. 

Ismerjék az ilyenkor szokásos illemszabályokat. 

Tudjanak a ráfordított idő és anyagszükséglet alapján 

árat képezni. 

Legyenek képesek a projekt során apróbb 

részfeladatokat önállóan elvégezni. 

Számoljanak biztosan pénzzel, tudjanak visszaadni, 

pénzt váltani. 

Matematika: alapműveletek, 

mértékegységek témakör 

Anyanyelvi kommunikációs 

képességek használata: a 

kapcsolatteremtés eszközei, módjai 

 

 

 

A korábbi évben kezdeményezett 

kisprojekt továbbfejlesztése 

Beszélgetések  

Rajzolás 

Térkialakítás, célnak megfelelő 

berendezés 

A projektnek megfelelő 

résztevékenységek végzése (Pl.: 

kiszolgálás, teakészítés, 

pénztárkezelés, vendégfogadás, 

stb.) 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Hétköznapi tájékozottsága bővül. Figyelme mélyül. Magabiztosan van jelen a közösségben. Jó kedéllyel tevékenykedik. 

Vannak ötletei, ha problémával találkozik. Nyitottan kommunikál. Képes egy részfeladatot önállóan megvalósítani. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
Aktívan részt vesz a projekt megvalósításában. Képes egy részfeladatot önállóan vagy kis segítséggel megvalósítani. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  
A projektben való aktív részvétel önmagában hordozza a visszacsatolást. 

 

 

EMBERISMERET ÉS ETIKA II. 
 

Kulcskompetenciaterületek:  
Személyközi, interkulturális és szociális: a másik ember iránti érdeklődés és tisztelet.  

Anyanyelvi: érzéseinek, gondolatainak nyílt, őszinte, megformált kifejezése 

 

Éves óraszám: 30 óra  

 

Módszertani megközelítések 
A Waldorf-iskola mindennapjaiban természetesen van jelen az erkölcsi nevelés, az emberismeret, mely mind a tantárgyi 

ismeretanyagban, mind a feldolgozás módszerében megjelenik. Ebben a szabadon választható modulban lehetőséget adunk 

egy-egy témában való elmélyedésre, megbeszélésre. A figyelem középpontjában a társas, csoportos jelenségek vannak. 

 

Előzetes tudás: 
A mindennapokban megélt tapasztalatok. Az előző években a főoktatás etikai vonatkozású beszélgetései. 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 
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Az idővel való gazdálkodás képességének fejlesztése 

Ismeretek a különböző életkorokra jellemző 

minőségekről 

(mozgás, tevékenykedés másokért, bölcsesség) 

Az empátiaképesség fejlesztése 

Egyén és közösség viszonyában a sokféleség 

érzékelésének tudatosítása 

A kooperativitás és asszertivitás képességének 

fejlesztése 

Ismeretek arról, mit jelent egy családhoz tartozni. 

Ennek kapcsán a családi ünnepek 

Ismeretek arról, mit jelent egy városhoz, országhoz 

tartozni 

Ennek kapcsán a városi és a nemzeti ünnepek ismerete 

Ismeretek arról, mit jelent valamely vallási 

közösséghez tartozni 

Ennek kapcsán a keresztény kultúrkör ünnepei 

Néhány, a közösségért felelősséget vállaló példaértékű 

személyiség életrajzából vett történet ismerete 

Idő és időtlenség 

Istenek és emberek 

Ember az időben: 

gyermekkor, 

serdülőkör, ifjúkor, 

felnőttkor, öregkor 

A zene és a kórus órák 

tapasztalatai 

Az iskolai és városi 

rendezvényeken, 

ünnepeken való 

részvétel tapasztalatai 

Helytörténeti ismeretek 

Beszélgetések, történetek meghallgatása  

 

Különböző életkorú emberek 

megfigyelése 

 

Egyéni és csoportos szövegfeldolgozások 

 

Drámajátékok 

 

Önálló írásbeli munkák készítése 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Éberebb figyelemmel van jelen társas kapcsolataiban: érdeklődik 

Csoportban kooperatívan dolgozik. Tolerálja mások nézeteit, viselkedését.  

Biztonságosabban érzi magát a világban. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények: 
Ilyen követelményt nem támasztunk. 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 
Csoportbeszámolók 

Ön- és társértékelések 

 

 

 

 

 

TANULÁSMÓDSZERTAN 
 

Kulcskompetencia-területek  
 a tanulás tanulása 

 

Éves óraszám: 12 óra 

 

Megközelítési szempontok:  
A tanulásnak többféle értelmezése van. Ezeken az órákon a hagyományos értelemben vett iskolai tanuláshoz szükséges 

képességek fejlesztése történik, azoknak a tanulási módszereknek és viszonyulási formáknak az elsajátítása, amelyek bármely 

tantárgy eredményes tanulásához biztos alapot adnak. 

A gyakorlás az aktuális tanulnivalókon keresztül történik. Az önállóság és ennek az önállóságnak a mentorált tanulása kerül 

előtérbe. Az eltérő képességekkel rendelkező tanulók egy közös alap után differenciáltan kapnak lehetőséget az önálló 

gyakorlásra. Ennek lényege, hogy egy megfelelő, saját időritmust találjanak, és azt tartsák.  

 

Előzetes tudás: 
A korábbi években gyakorolt figyelem és kommunikációs képességek. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 

Tiszta beszéd fejlesztése, ha szükséges, 

logopédiai fejlesztés 

Szövegértés: 

Megélt szituációban való adekvát 

viselkedés 

Olvasási készség fejlesztése 

A szöveg tartalmához kapcsolódó 

kérdések megfogalmazásának képessége 

 

Szókincs- 

Idő- és térviszonylatok 

Találós kérdések 

Formarajz 

Anyanyelv 

Matematika 

Művészeti tevékenységek 

rendszeres gyakorlása. 

Rendszeres mozgás 

Kézimunka 

Nyelvtörők gyakorlása 

Egyéni gyakorlási lehetőségek a reggeli 

bizonyítványversek mondásakor  

(Életkornak megfelelő korrigálás rávezető 

gyakorlatokkal, mozgásokkal) 

Ismeretlen szövegek áttekintése, gyakorlása, 

felolvasása 

A szöveg hármas tagoltsága, ennek megfigyelése, 

szövegek teljessé tétele kiegészítésekkel,  

Újrafogalmazások szócserékkel 
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gyarapítás 

 

Emlékezetfejlesztés 

 

Figyelem fejlesztése 

 

Gondolkodás fejlesztése 

 

Helyes tanulási szokások kialakítása 

 

Illusztrációk készítése 

Önálló verstanulás módszere (ritmus,ismétlés) 

Instruáló játékok 

Koncentrációs gyakorlatok belső kép és ritmus 

segítségével, csöndgyakorlatok 

Taneszközök rendben tartása 

Az órarend használata, a tanulási idő és tér 

kialakítása otthon szülői segítséggel 

Heti rend, napi rend kialakítása. 

Az iskolai tanulási idő hasznosításának tudatba 

emelése kérdésekkel és ritmussal (Pl: Mit viszel haza 

ma az óráról?) 

Önellenőrzés, ismétlés irányított gyakorlatok 

segítségével 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanulási háttérképességei fejlődnek 

Figyelmének terjedelme növekszik 

Kedvvel, önállóan végzi a feladatait. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 
A tanuló képes: 

Az órákon való aktív részvételre,  

a feladatok rendszeres elvégzésére. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Tanulmányi eredmények alakulásának követése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. évfolyam 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Kulcskompetencia-területek  
 anyanyelvi kommunikáció 

 a tanulás tanulása 

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 állampolgári 

 vállalkozói 

 kulturális 

digitális kompetencia 

 

Éves óraszám 102. óra 

 

Módszertani megközelítések: 
A hatodik osztály irodalmi anyagának fókuszában Arany János költészete áll, különös tekintettel a Toldira. Az egyén, a 

nemzeti identitás-keresés problematikája, az identitás egyik forrása: az anyanyelv. A gyermekek már képesek 

mondanivalójuk tömörítésére, különbséget tenni a költői nyelv és a próza nyelve és eszközei között, irodalmi műveleteket 

megoldani, a jegyzetelésben, s az ezzel járó feladatokban (tömörítés, párhuzamállítás, ellentét ) jártasságot szereznek.  

A nyilvánosság előtti beszédet és alapvető retorikát rövid beszámolók tartásával, lelkesítő beszédek, utasítások készítésével 

és tartásával gyakorolják. Hatodik osztályban a cél, hogy a nyelv belső mobilitása iránti erős érzék a gyerekek 

nyelvérzékének részévé váljon. 

Ebben segít, ha a szófajok rendszerét teljessé egészítjük, azt vizsgáljuk, hogy például hogyan változik meg az ige jelentése, 

ha igenévvé alakítjuk, az ige tárgyas és tárgyatlan ragozásának árnyalatbeli különbségeit érzékeltetjük, vagy a szófajok 

hogyan alakulnak át mondatbeli szerepükben. A leíró nyelvtan kiegészül a mondattannal. 
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A magyar történelem tanítása kapcsán (honfoglalás) a magyar nyelv történeti változására tekintünk, a szókincs - és 

jelentésváltozás érdekes jelenségeit hozva példának.  

 

Előzetes tudás: 
A tanuló képes: 

beszédben, versmondásban tudatosan alkalmazni a helyes légzés, helyes ejtés szabályait, 

az irodalmi mű közös érzelmi befogadására, a szövegértő, kifejező olvasására, 

olvasmányait alapvetően érzelmi úton befogadni, erről konkrét kérdések segítségével szóban és irányított fogalmazásban 

megnyilvánulni, 

megérteni és használni az irodalom, esztétika, etika alapvető fogalmait, kifejezéseit, 

önállóan, értő módon a memoritereket előadni 

ismeri a tanult irodalmi portrékat (pl. Petőfi Sándor)  

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységek 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése: 

Törekvés a jól formált,  

nyelvileg igényes beszédre  

és a megfelelő artikulációra. Figyelem a szöveg 

tartalmát és a beszélő szándékát tükröző 

kiejtésmód eszközeinek alkalmazására (helyes 

hangképzés, mondat- és szövegfonetikai 

eszközök). 

 

A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd 

összehangolása különféle beszédhelyzetekben. 

Hallott szöveg tömörítő, lényegtartó, szóbeli 

összefoglalása.  

A beszélő fellépésének, szóbeli viselkedésének 

megfigyelése. Törekvés a hallgatósághoz, a 

beszédhelyzethez való alkalmazkodásra, az 

árnyalatok érzékeltetésére. 

Saját vélemény megfogalmazásának képessége.  

Rövid hallott szöveg üzenetének, érzelmi 

tartalmának megértése. 

 

Olvasás, írott szövegek megértése: 

Olvasási készség fejlesztése: 

a különböző mondatfajták hanglejtésének 

megfigyelése és reprodukálása a hangos 

olvasásban. Ismert tartalmú szövegek 

biztonságos, értelmező hangos olvasása. 

Nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, 

ismeretterjesztő, publicisztikai szövegek önálló 

olvasása és megértése. 

Képesség a szövegelemzés alapvető eljárásainak 

önálló alkalmazására (a téma megállapítása, a 

lényeg kiemelése, adatkeresés, ok-okozati 

analogikus, motivikus kapcsolatok, válaszadás 

kérdésekre, vázlatkészítés, összefoglalás). 

Különböző műfajú és rendeltetésű szövegek 

szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására és 

értelmezésére való képesség fejlesztése. Aktív 

szókincs gazdagítása. 

A különféle ábrák, illusztrációk értelmezésének 

képessége. 

Gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezése. 

Szövegek műfaji, műnemi különbségének 

érzékelése  

Írás, szövegalkotás 

Az írástechnika továbbfejlesztése: a tanulási 

igényeknek megfelelő, olvasható, esztétikus és 

rendezett írásmód gyakorlása.  

Hallás utáni jegyzetelés alapjai. 

 

Alapvető nyelvhelyességi, helyesírási ismeretek 

tudatos alkalmazása. 

Témák:  
Arany János: Toldi 

Móra Ferenc: 

Aranykoporsó 

Hegedűs Géza: Az 

egyetlen út  

Gárdonyi Géza: A 

láthatatlan ember, Isten 

rabjai  

Molnár Ferenc: A Pál utcai 

fiúk 

Kodolányi János: Julianus 

barát 

Fazekas Mihály: Lúdas 

Matyi; Gárdonyi Géza: 

Egri csillagok; Cervantes: 

Don Quijote 

 

Az egyén és a közösség 

viszonya, identitás 

problémák. 

Arany János: Toldi / 

Molnár Ferenc: A Pál utcai 

fiúk / 

Gárdonyi: Egri csillagok 

 

Leíró nyelvtan: 

a szófajok rendszerének 

teljessé egészítése: az 

igenevek, az igemódok, a 

jelzők és határozók 

mondatban betöltött 

szerepe. Mondatelemzés: 

az alany, állítmány és tárgy 

szerepe.  

Nyelvtörténet: 

a magyar nyelv szókincse, 

az ősi alapnyelvi szavak, a 

jövevényszavak eredete 

(török, szláv, latin, német 

jövevényszavak, a 

nyelvcsaládok.  

Szövegalkotás: rövidebb 

fogalmazások (leírás, 

jellemzés, érvelés alapjai).  

 

 

 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem, földrajz 

tantárgyakkal 

Vázlatkészítés, 

kérdések fogalmazása 

ajánlásírás mások számára, 

életrajzi kutatások,  

rövid önálló fogalmazás (hangulat-, 

tárgyleírás, jellemzés, törekvés a 

kísérletek pontos leírására, a történelmi 

események gazdag, képszerű és drámai 

elbeszélésére).  

 

Az osztálykirándulásokhoz hasonló 

események elbeszélése, 

információgyűjtés, 

különböző stílusú levelek megírása.  

Szándékaik és kívánságaik 

kifejezésének szóbeli és írásbeli 

gyakorlata.  

Aktív szókincset fejlesztő gyakorlatok. 

(az egy- és többjelentésű szavak 

felismerése, rokon értelmű szavak 

gyűjtése). 

Az ajánlott olvasmányok közös 

feldolgozása olvasónapló formájában.  

Tanult szövegek szöveghű és kifejező 

tolmácsolása. 

Saját vélemény megfogalmazása és 

megvédése egy-egy érv említésével a 

témának és a beszédhelyzetnek 

megfelelően  

Mások véleményének meghallgatása, 

megértése többszereplős helyzetekben. 

Ismert szövegek megjelenítése 

drámajátékkal 

Különféle dramatikus formák 

kipróbálása (pl. bábjáték, árnyjáték, 

némajáték, versmondás, 

helyzetgyakorlat 

Mindennapi élmények, olvasmányok, 

látvány-, hang-, mozgóképélmények 

tartalmának felidézése, elmondása. 

Részvétel a tanulócsoportban folyó 

beszélgetésben és vitában. Saját 

vélemény megfogalmazása. 

Különböző szövegek néma és hangos 

olvasása. 

Az olvasási stratégiák, a szövegértő 

olvasást támogató olvasási típusok 

folyamatos gyakorlása. 

Különböző műfajú és rendeltetésű 

szövegek szerkezetének, 

jelentésrétegeinek feltárására és 

értelmezésére 
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Az anyaggyűjtés és elrendezés alapjainak a 

megismerése, alkalmazása. 

 

Tanulási képesség fejlesztése 

Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek 

megalapozása és gyakorlása.  

 

Vázlatkészítés alapjai tanítói irányítással. Szöveg 

értelmezése, egyszerű időrendi, ok-okozati 

összefüggés felismerése; következtetések. 

A szöveges emlékezet aktivizálása, szövegek 

pontos megfigyelése, azonosítása és felidézése. 

 

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek 

Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése 

gyakorlati tapasztalatok alapján . 

 

Néhány alapvető helyesírási szabály megismerése 

és alkalmazása 

Beszédmódok különbségeinek érzékelése. 

Az anyanyelv és az idegen nyelv különbségének 

felismerése 

 

Irodalmi kultúra 

Hangos és néma olvasás, értelmező felolvasás. 

Az olvasás örömének a megtapasztalása. Az 

életkornak megfelelő globális, információkereső, 

értelmező és reflektáló olvasás. Tartalommondás; 

a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata; 

címadás. 

 

A költői nyelv néhány sajátosságának 

megfigyelése (ellentét, hasonlat, ismétlés). 

Néhány fontosabb költői kép és alakzat 

felismerése, szerepük, hangulati hatásuk 

megfigyelése. 

A versszak, a szövegen belüli összetartozó részek 

felismerése, egyszerű jellemzése (sorok száma, 

hosszúsága, szótagszáma). A versszak és a 

nagyobb szerkezeti egységek viszonyának 

megértése. 

A lírai mű középpontjában álló gondolat, illetve 

érzelem azonosítása. A lírai mű témájának és 

hangulatának, hangnemének felismerése. 

. 

Történetek főszereplőinek azonosítása. 

A történet idejének és helyszínének azonosítása. 

A cselekmény kezdő- és végpontjának, a 

cselekményelemek sorrendjének, 

összefüggéseinek megállapítása. 

Annak megállapítása, hogy ki beszéli el a 

történetet, az elbeszélés árnyalatainak 

felismerése.  

Alapvető emberi alaphelyzetek, irodalmi témák 

felismerése az olvasott művekben. 

Az irodalmi mű közvetlenül adódó (szó szerinti) 

jelentésének felismerése és megfogalmazása. 

Törekvés a közvetlenül adódó jelentés 

árnyalására, általánosítására személyes 

tapasztalatok, más irodalmi és nem irodalmi, 

verbális, hangzó és képi szövegek bevonásával. 

 

Ítélőképesség, esztétikai és történeti, erkölcsi 

érzék fejlesztése. 

 

A nem saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. 

Szöveg és kép viszonyának, 

összjátékának megfigyelése. Az 

információs kommunikációs 

társadalom műfajainak megfelelő 

olvasási szokások gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, kiküszöbölése. 

Rövidebb szépirodalmi és nem 

szépirodalmi szövegek önálló olvasása, 

kulcsszavak, szerkezeti egységek 

összefoglalása. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

személyes élmények felidézése és 

megosztása. 

Több mondatos vélemény a 

szövegekben megjelenő szereplők 

élethelyzetéről, cselekedeteiről, 

tulajdonságairól, magatartásáról. 

Könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés, 

gyermeklexikon használata 

 

Rövidebb epikai művek, népköltészeti 

alkotások, elbeszélések olvasása. 

 

Népi játékok, dramatizált formák (pl. 

meserészletek) olvasása, illetve 

előadása.  

 

Szójelentések, kifejezések, állandósult 

szókapcsolatok gyűjtése, felismerése 

(pl. szinonimák, ellentétek keresése). 

Ismerkedés helyesírási 

kézikönyvekkel. Javítás tanári 

irányítással és önállóan. 

 

Ismerkedés változatos ritmikai, zenei 

formálású lírai művekkel: ezek közös 

és önálló olvasása és feldolgozása a 

klasszikus, a kortárs magyar és 

világirodalom köréből.  

Elbeszélő művek közös és önálló 

olvasása, feldolgozása tanári 

segítséggel, csoportosan és egyénileg. 

A megismert formák alkalmazása a 

mindennapi történetmondásban, a 

kreatív írásban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetések a szép és a csúnya, a jó 

és a rossz, helyes-helytelen 

magatartásformák, egyéni-közösségi 

érdek, szándék fogalmának 

használatáról különféle médiumok 

révén szerzett élmények kapcsán. 

Mindennapi konfliktusok átélése 

drámajátékban (pl. bábjáték). A 

műélvezet megtapasztalása a 

belefeledkezés, a játék, a kaland, a 



 108 

 humor, a képzelet, a ritmus és a zene 

révén. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 

beszédben, versmondásban tudatosan alkalmazni a helyes légzés, helyes ejtés szabályait, 

a ritmusnak megfelelően időmértékes és ütemhangsúlyos verseket tanári vezetéssel együtt szavalni, hallás után a különbséget 

felismerni, 

különbséget tenni saját és mások véleménye között, írásban az idézőjelek helyes használatával képes rögzíteni azt,  

pontos megfigyelés után a leírás, jellemezés és érvelés alapvető technikáját alkalmazni, mondanivalója tömörítésére, 

hallás után füzetében dolgozni: figyelni a vessző, az idézőjel, a kettőspont, a pontos vessző, a kötőjel és a zárójel 

használatára, önellenőrzés igényével rendelkezni, 

különbséget tenni a költői nyelv és a próza nyelvének eszközei között, felismeri az irodalmi mű szerkezetét alkotó elemek 

sajátosságait,  

különböző stílusú könyveket olvasni önállóan és tartalmukat szóban és írásban összefoglalni,  

az irodalmi mű közös érzelmi befogadására, a szövegértő, kifejező olvasására, 

versek, szövegek mondásában különböző érzelmi állapotokat érzékeltetni, 

választékosan kifejezni magát szóban, a téma stílusához illő szókinccsel,  

egy-egy ismeretlen szó jelentését kitalálni a szövegösszefüggésből,  

olvasmányait alapvetően érzelmi úton befogadni, erről konkrét kérdések segítségével szóban és irányított fogalmazásban 

megnyilvánulni, 

megérteni és használni az irodalom, esztétika, etika alapvető fogalmait, kifejezéseit: (jó-rossz, szomorú-vidám stb.), 

több rendhagyó helyesírású szó magabiztos használatára, 

a mássalhangzó törvényeket a gyakorlatból eredően alkalmazni, 

rövid beszámolókat tartani meghatározott szövegek alapján való felkészülés után, 

különféle műfajban és stílusban írásbeli szövegalkotásra: tudományos kísérlet leírására, személyes napló vezetésére, 

meghatározott hangulat bemutatására, élménybeszámolók megírására, rövid versek alkotására. 

önálló munkákhoz referenciakönyveket használni (pl. szótár) 

rendszeresen, egyéni választás alapján házi olvasmányokat olvasni, 

szóban és írásban is megfogalmazni a hétköznapi helyzetek törvényszerűségeit, 

a mondat fő részeit (alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők) felismerni, ágrajzban ábrázolni, 

versek, rövid prózai szövegek, memoriterek szöveghű, kifejező elmondására. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  
 

A tanuló képes: 

beszédben, versmondásban tudatosan alkalmazni a helyes légzés, helyes ejtés szabályait, 

a ritmusnak megfelelően időmértékes és ütemhangsúlyos verseket tanári vezetéssel együtt szavalni, hallás után a különbséget 

felismerni, 

pontos megfigyelés után a leírás, jellemezés és érvelés alapvető technikáját alkalmazni, mondanivalója tömörítésére, 

hallás után füzetében dolgozni, önellenőrzés igényével rendelkezni, 

különböző stílusú könyveket olvasni önállóan és tartalmukat szóban és írásban összefoglalni, 

több rendhagyó helyesírású szó magabiztos használatára, 

a mondat fő részeit (alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők) felismerni, ágrajzban ábrázolni, 

megérteni és használni az irodalom, esztétika, etika alapvető fogalmait, kifejezéseit, 

önállóan, értő módon a memoritereket előadni 

felidézni a tanult irodalmi portrékat (pl. Arany János)  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Az éves dráma bemutása. 

Az olvasás, szövegalkotás és szövegértés képességének, valamint a beszédkészség folyamatos és évvégi mérése. 

Kiselőadás.  

Házi dolgozat. 

Központi kompetencia-mérés. 

Tollbamondás. 

Memoriterek. 

 

 

SZÁMTAN ÉS MATEMATIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  
a matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazása/összeadás, kivonás, szorzás, osztás/, valamint mértékegységek, törtek 

matematikai kifejezésmód és gondolkodásmód használatára való képesség 

a tanulás tanulása 

 

Éves óraszám: 132 óra 
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Módszertani megközelítés: 
A praktikus élet felé fordul a figyelem, a gazdasági számolások a matematikai képességek hasznosságának tapasztalatához és 

a szociális, etikai kérdések érzékeléséhez kell, hogy vezesse a tanulókat. Itt van az első találkozás a betűkkel a 

matematikában. 

 

Előzetes tudás: 
Négy alapművelet biztos ismerete milliós számkörben. Szorzótábla ismerete. Közönséges és tizedes törtekkel végzett 

műveletek ismerete. A háromszög, a négyzet és a kör fogalma, ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

A fejszámolás további ápolása. 

 

Biztos tájékozódás és számolási készség 

fejlesztése az 1.000.000-os számkörben. 

 

Pozitív tizedes számokkal és törtekkel 

való számolás képessége. 

 

Oszthatósági feltételek ismerete, 

használatának képessége  

 

Pozitiv és negativ számok minőségének 

értése; elhelyezésük képessége a 

számegyenesen 

 

Műveletvégzés képessége az egész 

számok körében 

 

Az arány, arányosság, aránypár, 

százalék fogalmának ismerete, értése, 

használatának, kiszámításának 

képessége 

 

Megfigyelőképesség fejlesztése 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés képességének a 

fejlesztése 

 

Emlékezet fejlesztése 

 

Matematikai szövegértő képesség  

 

Általánosítás, analógia, analízis és 

szintézis képessége  

 

Geometriai szerkesztéseknél a figyelem 

, pontosság, igényesség fejlesztése 

Témák: 
Számolás természetes számokkal 1.000.000-os 

számkörben. 

Számolás pozitív tizedes számokkal és törtekkel. 

 

Oszthatósági feltételek további vizsgálata (3-mal, 

6-tal, 9-cel, 4-gyel, 25-tel, 100-zal, 1.000-rel való 

oszthatósági feltételek) 

Átlag kiszámítása 

Negatív egész számok bevezetése 

Számok abszolút értéke  

A négy alapművelet a negatív egész számok 

körében 

Számok ellentettje 

Egyenes és fordított arányosság 

Aránypárok, arányos osztás 

Százalékszámítás (alap, százalékláb, 

százalékérték, elnevezések, ezek kiszámítása a 

másik kettő ismeretében, a százalék fogalma) 

A százalékszámítás továbbvezetése a 

kereskedelmi számításba (kamat, áfa számítás, 

árengedmény, nyereség, veszteség).  

Geometria: 

Szabályos sokszögek  

Háromszögek fajtái, szerkesztésének alapesetei 

Négyszögek fajtái 

Szögfajták, szögpárok 

Pitagorasz tétele 

Thalész tétele 

 

Kapcsolódási pontok: 
Kertművelés 

Földrajz 

Életgyakorlatok 

Gazdasági ismeretek 

Euritmia 

 

 

Számolás 

Átlag számítás 

Százalék számítás 

Körző és vonalzó 

használatának kezdete 

Szerkesztések: 

Szakaszfelező 

merőleges szerkesztése 

Szögfelező szerkesztés 

Merőleges állítása, 

szerkesztése 

Párhuzamos egyenesek 

szerkesztése 

Szögmásolás 

A háromszögbe és a 

háromszög köré irt 

körök szerkesztése 

Geometriai bizonyítások 

(pl. a háromszög 

szögeinek összege) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 

a négy alapművelet készségszintű használatára a nem negatív számok körében.  

negatív egész számok esetén a négy alapművelet biztos megismerésére 

az egyenes és fordított arányosság felismerésére és alkalmazására egyszerűbb feladatokban.  

megismerni a százalékszámítás fogalmait, kiszámítási módjukat.  

körzővel és vonalzóval pontos szerkesztéseket végezni.  

önállóan szakaszt, szöget felezni, szöget másolni.  

megismerni a háromszögek és négyszögek fajtáit, tulajdonságait.  

a szögekről tanultakat alkalmazni egyszerűbb feladatokban. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 
A tanuló képes: 

a négy alapművelet biztos használatára a nem negatív számok körében.  

negatív egész számok esetén a négy alapműveletet elvégezni eszköz segítségével. 

az egyenes és fordított arányosság felismerése.  
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megismerni a százalékszámítás fogalmait, kiszámítási módjukat következtetéssel.  

körzővel és vonalzóval szerkesztéseket végezni.  

segítséggel szakaszt, szöget felezni, szöget másolni.  

felismerni a háromszögek és négyszögek fajtáit.  

a szögek különböző fajtáit felismerni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Tesztek 

Dolgozatok 

Központi kompetencia-mérés 

 

 

TÖRTÉNELEM 
 

Kulcskompetencia-területek  
személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

állampolgári kompetenciák 

kulturális kompetencia 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

természettudományos és technológiai kompetenciák 

 

Éves óraszám: 70 óra 

 

Módszertani megközelítés:  
Ebben az életkorban a gyermek gondolkodása egyre következetesebb, kezdi megérteni az ok-okozati összefüggéseket. 

Érdeklődésével a világ egészének megértése felé fordul. Egyre inkább lejegyzett, kézzel fogható történelemre van szüksége, 

összehasonlításokra vágyik, melyekben kibontakozhat fejlődő kritikai érzéke, s melyben új tapasztalatokat szerezhet az 

emberi kapcsolatokról, melyek iránt rendkívül fogékony. A római és a középkori történelem egészén átívelő, mintegy 2000 

évet bemutató tananyag ennek megfelelően az összehasonlításokra kell épüljön. A római történelem a meghatározó 

társadalmi csoportok, azokat képviselő személyek és intézmények összeütközésein, a hatalomért vívott harc előzményeinek 

és következményeinek megismerésén keresztül válik számukra érdekessé, átélhetővé. Igazság és jogosság iránti fokozott 

érzékenységük segítségével a társadalmi szabályok és kötelességek megismerésére és megértésére motiválhatók. A 

császárkori Róma és a keresztényi béke és szeretet felé forduló középkori Európa szintén erős szembeállításokra ad 

lehetőséget. Szemléletük, világlátásuk formálása érdekében fontos hangsúly kerül a korabeli jellemzők megismerésén túl a 

görög-latin kultúra és a középkori kultúra máig tartó hatásának bemutatására, például a római jogrendszeren, közigazgatáson, 

köztársasági államformán, valamint a keresztény és arab műveltség kihatásain keresztül. A téri és időbeni orientáció 

tekintetében ebben az évben már hangsúlyos az események időbeni tárgyalása, jelen, múlt és régmúlt tudatos elkülönítése, 

valamint az események elhelyezése, a lexikon és térképhasználat gyakorlatának bevezetése. A korabeli beszédek, viták 

megismerése, előadása a helyes érvelési-, és beszédkultúra elsajátítását is segíti.  

 

Előzetes tudás:  
Megérti és használja az 5. osztályban megismert általános történelmi fogalmakat. Az 5. osztályban szerzett ismeretek, 

képességek alapján tud tájékozódni a történelmi térben és időben. Képes a történelmi okság alapszintű megértésére. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 

A világ megismerésének támogatása 

az ókori római és a középkori 

egyetemes és magyar történelem 

ismereteinek elsajátításán keresztül. 

Korabeli társadalmi, szervezeti és 

kulturális jellegzetességek ismerete, 

és máig tartó hatásuk felismerése. 

Jeles személyek életútjának ismerete. 

Korszakok, jeles személyek 

jellemzésének, összehasonlításának 

gyakorlása. 

Előzmények és következmények 

felismerése, csoportok és személyek 

tetteinek megértése. 

Ismeretszerzés olvasott elbeszélő 

szövegekből, tárgyak épületek 

közvetlen megfigyeléséből. 

Információgyűjtés adott témához 

segítséggel könyvtárban/múzeumban. 

Témák: 
Az ókori Róma 

A Középkor Európában 

A középkori Magyarország 

 

Kapcsolódási pontok: 
Mesterségek epocha: 

3. osztály, ősi mesterségek, történelmi 

mértékegységek. 

 

Szántás, vetés: 

3. osztály 

 

Honismeret: 

5. osztály, Kárpát-medence, 

Magyarország. 

 

Magyar irodalom: 

Toldi trilógia, Arany János balladái. 

Néhány mondatos összefüggő szöveg 

írása történetek, életrajzok, 

megfigyelések kapcsán. 

Egyszerű szervezeti ábra készítése (pl. 

római államszervezet a királyság, 

köztársaság, császárság korában, Frank 

állam szervezete, a keresztény egyház 

szervezete) 

Egyszerű korabeli írások, ábrázolások, 

jellemző tárgyak megfigyelése. A 

tapasztaltak megfogalmazása, 

véleményezése. 

Emberi tulajdonságokkal, jellemrajzzal 

kapcsolatos játékok. 

Korabeli játékok, tárgyak készítése. 

Érvelésen alapuló szónoki beszédek 

létrehozása. 

Tárgyi és építészeti emlékek 

megfigyelése pl. képeken, kiállításon.  
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Területi és életmódbeli változások 

felismerése, nyomon követése. 

Események időrendi tárgyalása, jelen, 

múlt és régmúlt tudatos elkülönítése.  

Lexikon és térképhasználat 

gyakorlatának elsajátítása.  

A kulturált érvelés és vita alapjainak 

gyakorlása. 

Társadalmi szabályok és kötelességek 

megismerése az igazság és jogosság 

iránti érzékenységükre alapozva. 

 

Földrajz: 

Európa természetföldrajza, 

összefüggések éghajlat és életmód 

között. 

 

Matematika: 

beépített gazdasági ismeretek 

 

Biológia: 

Államalkotó rovarok nevezéktan 

Közös könyvtár, múzeumlátogatás. 

Európai térképsorozat készítése. 

Változások nyomon követése térképen. 

Történelmi és földrajzi térképek 

összevetése. 

Egyszerű ismeretszerzés pl. 

gyermeklexikonok, történelmi atlasz 

segítségével. 

A jogalkotás és bíráskodás vizsgálata: 

pl. osztálytörvények és osztály 

törvényszék felállításával, 

működtetésével. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 
A tanuló képes:  

a megismert római és középkori kultúrkör műveltségi ismereteinek és a kapcsolódó történetek, események, folyamatok, 

fogalmak, történelmi és mitológiai személyek ismereteinek elsajátítására, 

tanári segítséggel felismerni a történetek alapján elkülöníthető korszakok jellegzetességeit, 

a megismert történelmi korszakokhoz (Róma: királyság, köztársaság, császárság korszaka, a népvándorlás kora, középkor az 

1400-as évekig, magyar népvándorlás, az Árpád-házi királyok kora, lovagkor Magyarországon) tartozó jellegzetességek, 

élethelyzetek, események, társadalmi csoportok (patríciusok – plebejusok - rabszolgák, földesurak – jobbágyok –városi 

polgárok, szerzetesek – lovagok) jellemzésére és összehasonlítására, 

a tanult korok és mai életünk közötti párhuzamok felismerésére (pl. római jogrend, közigazgatás, köztársasági államforma, 

keresztény és arab műveltség, Szent István „öröksége”.) 

a megismert mitológiai vagy történelmi személyiségek jellemzésére, történetének, életútjának ismertetésére (pl. Romulus, 

Remus, Aeneas, Hannibál, Scipio, Spartacus, Caesar, Augustus, Nagy Konstantin, Pál apostol, Attila, Martell Károly, Kis 

Pippin, Nagy Károly, Hunor, Magor, Álmos, Árpád, Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, III. Béla, II. András, IV. 

Béla). 

megindokolni történelmi személyek vagy csoportok konkrét tetteit, 

összefüggően beszélni megadott történelmi témáról a megismert fogalmak felhasználásával (pl. középkor, város, polgár, 

földesúr, jobbágy, szerzetes, lovag, népvándorlás, honfoglalás, államalapítás, vallás, keresztény egyház, pápa, csata, keresztes 

hadjáratok, Kr.e., Kr.u., évtized, évszázad, évezred). 

felismerni korabeli használati tárgyak funkcióit, 

egyszerűbb összefüggések megértésére, 

egyszerűbb korabeli szövegek feldolgozására, tanári segítséggel, 

rövid fogalmazást írni valamely történelmi, társadalmi témáról, 

egyszerű mennyiségi mutatók (lakosság, terület) összehasonlítására és értelmezésére, 

képi és szöveges információkat együtt kezelni, 

a különböző léptékű térképeken tájékozódni, 

összehasonlítani a történelmi és földrajzi atlaszt az egyes időszakokra és helyszínekre vonatkozóan. 

a történelmi térképek segítségével nyomon követni a megismert országok területi változásait, 

gyermeklexikon és gyermekatlasz önálló használatára, 

tárgyi és építészeti emlékeket megfigyelve kérdéseket megfogalmazni, 

önálló kérdéseket megfogalmazni a tárgyalt témával kapcsolatban, 

másokat meghallgatva vitázni, 

a római és a középkori történelem máig tartó hatásának felismerésére. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  
A tanuló képes: 

a megismert korszakok néhány jellegzetességének elbeszélésére. 

a tanult korszakok jellemző társadalmi szereplőinek felsorolására, életmódjuk rövid jellemzésére (patríciusok – plebejusok - 

rabszolgák, földesurak – jobbágyok –városi polgárok, szerzetesek – lovagok). 

felismerni korabeli használati tárgyak funkcióit. 

felidézni történelmi személyek vagy csoportok konkrét tetteit. 

elbeszélő szövegek feldolgozására tanári segítséggel.  

gyermeklexikon és gyermekatlasz használatára, tanári segítséggel. 

a megfigyelt tárgyi és építészeti emlékekről szóló kérdések megválaszolására.  

társaival történelmi szituációk eljátszására, megjelenítésére. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Kiselőadás.  

Házi dolgozat. 

Év közi és év végi tesztek, dolgozatok 

 

 

HONISMERET ÉS FÖLDRAJZ 
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Kulcskompetencia-területek  
anyanyelvi kommunikáció, 

matematika kompetencia, 

természettudományi, 

tanulás – tanulása, 

kulturális kompetencia.  

 

Éves óraszám: 60 óra 

 

Megközelítési szempontok: 
A helyet ismeri, ahol él és mozog, „honismerete” van. A világot ebből a középpontból kiindulva fedezi fel, egyre messzebb 

és messzebb merészkedve, a világ egyre nagyobbá válik, koncentrikus módon tágulva, „koncentrikus világképpé”. 

A pubertás kor kezdete szükségessé teszi, hogy egy kicsit eltávolodjunk a saját otthonunktól, hogy majd más szemmel 

tudjunk újra ránézni arra.  

Az éghajlati földrajz alapjaival ismerkedünk meg, az éltető nappal és vízzel, illetve ezek megjelenésével attól függően, hol 

vagyunk a Földön.  

Ebből jól látható, hogy Európa nem trópusi, nem sarki terület, hanem középen van. 

Itt tárgyaljuk a csillagászat Földdel és évszakokkal kapcsolatos vonatkozásait.  

A geológia (ásványtan- és kőzettan epocha) és a növénytan (földrajzi övezetesség) szintén kapcsolódik a földrajzepochához. 

 

Előzetes tudás:  
A Nappal kapcsolatos alapvető csillagászati ismeretek. Egymástól eltérő, életmódok megkülönböztetése, ismerete a Kárpát-

medencében.  

A növény – és állatvilág alapjainak ismerete.  

Görög kultúra és tudomány földrajzi háttere.  

A felszínváltozások főbb folyamatainak leírása, példák bemutatása, a változási folyamatok eredményeinek felismerése. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudás: 
A tanulónak a földrajzi-környezeti tudás 

megszerzésére vonatkozó igénye; 

A tények közötti logikai kapcsolatok 

felismerésének képessége; 

Térképismeretének szintje, topográfiai tudása, 

folyamatosan növekedjen; 

Szóbeli kifejezőképessége a földrajzi 

szaknyelv használatával jártassággá fejlődjön; 

Váljanak alkalmassá a nemzeti, az európai és 

az egyetemes természeti és kulturális értékek 

befogadására; 

Legyenek képesek életkoruknak megfelelő 

szinten felismerni az azokban rejlő esztétikai 

értéket. 

Módszertan: 
Eligazodási készség tanári irányítással az 

információs anyagban; 

Szociális: 
Megtanulják összekötni magukat a külvilággal, 

úgy, ahogy az emberek összekapcsolják a 

gazdasági életet a természettel. 

Én: 
A 12. életév körül bekövetkező tudati 

változások eredményeként a gyerekek képessé 

válnak a törvényszerűségek megértésére. 

 

Témák: 
A Föld, mint egységes egész, tágabb 

áttekintésével kapcsolatosan: a 

kontinensek és az óceánok formája, 

elhelyezkedése.  

Az árapály jelenség és a Hold közötti 

összefüggés, felismerése. 

Hogyan függnek a vegetációs övek a Nap 

állásától és a klimatikus viszonyoktól.  

Az évszakok kapcsolata a Föld Nap 

körüli keringésével. 

Európa: 

A polaritás szemszögéből vizsgáljuk, 

például elemezzük a víznek, a levegőnek, 

a fénynek, a hőmérsékletnek, a hegynek, 

és a talajfajtáknak az egyes régiók tájaira 

és gazdaságára gyakorolt különféle 

hatásait,  

pl: össze lehet hasonlítani egymással egy 

mélyföldi országot, egy hegyvidéki 

országgal. 

Az európai országok gazdaságföldrajza. 

Ásvány és kőzettan: 

A kőzetek keletkezése és csoportosítása 

kialakulásuk szerint, 

A lánchegységek keletkezési 

folyamataira gyűrt és töréses formáira 

főbb rendszereire vonatkozó ismeretek,  

Jelentősebb lánchegységek helyének 

megkeresése a térképen és a földgömbön, 

gazdasági jelentőségük felismerése 

értékelése értelmezése. 

A vulkánok keletkezési folyamataira és 

annak különböző formáira vonatkozó 

ismeretek feldolgozása. 

Vulkánjaink gazdasági értékei,  

Röghegységek keletkezési folyamatira 

gyűrt és töréses formáira főbb 

 

Ismeretek gyűjtése, 

rendszerezése, 

 

Összehasonlító értékelés 

utazásszerű ismerkedés 

kontinensünk 

értékeivel, az európai 

emberek életével 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szövegolvasás, feldolgozás, 

képek, ábrák, diagramok, 

grafikonok, táblázatok 

elemzése, térképhasználattal, 

 

Gyűjtőmunka könyvekből, 

elektronikus információ-

forrásokból a nagy földrajzi 

felfedezésekről és ezeknek a 

társadalmi-gazdasági fejlődésre 

gyakorolt hatásairól. 

 

 

 

 

 

 

Lényegkiemelő 

jegyzetek/vázlat készítése 

hallott szövegről/olvasmányról. 
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rendszereire vonatkozó ismeretek 

megtanulása. 

A mészkő, mint kőzet.  

A mészkőfelszínek keletkezési 

folyamataira, gyűrt, töréses, 

karsztosodott formáira főbb rendszereire 

vonatkozó ismeretek feldolgozása. 

Ásványok, kövületek gyűjtése. 

 

Kapcsolódási pontok: 
Geometria,  

Kristályok rajzolása szabadkézzel  

Történelem:  

A római birodalom földrajzi háttere,  

Kertművelés: 

A talaj, talajtípusok, 

Biológia: növényzet, állatvilág, 

Fizika: hőtan, halmazállapot-változások,  

 

 

 

 

 

 

 

Képi és írott források 

feldolgozása csoportban, tanári 

szempontok alapján. 

Elvonatkoztatás. 

Általánosítás. 

Következtetés. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Meg tudja nevezni és térképen meg tudja mutatni a következő óceánokat, tengereket és áramlásokat: Csendes-óceán, Atlanti-

óceán, Indiai-óceán, Vörös-tenger, Labrador-áramlás, Golf-áramlás, Észak-atlanti-áramlás. Tudja, hogy mi az apály és a 

dagály közti különbség.  

Tudja, mi a lánchegység. Meg tudja mutatni térképen a Himaláját, a Kaukázust, az Alpokat, a Dinári-hegységet.  

Tudja, mi a röghegység. Tudja megmutatni térképen Magyarország röghegységeit. 

Képes a megfigyeléseit, tapasztalatait, a megszerzett információikat szóban és írásban megfogalmazni, azokból szükség 

szerint modellalkotásra alapot adó következtetéseket levonni.  

A lényegkiemelésre való törekvés mellett ismeri és helyesen használja a tanult természettudományos szakkifejezéseket.  

Képes felidézni Európa éghajlati övezeteit, öveit, éghajlatit, elhelyezkedésüket meg tudja mutatni a térképen.  

Megadott szempontok szerint tudják csoportosítani a nagyobb tájegységek tipikus tájait, legyenek képesek a térképen 

megmutatni ezeket. 

Legyenek képesek felsorolni, és térképen megmutatni Európa fontosabb tájegységeit. 

Használják pontosan a témához kapcsolódó földrajzi, topográfiai fogalmakat, legyenek képesek megmutatni ezeket a 

térképen is. 

 

A tanuló képes: 
Megnevezni és térképen megmutatni a következő óceánokat, tengereket és áramlásokat: Csendes-óceán, Atlanti-óceán, 

Indiai-óceán, Vörös-tenger, Labrador-áramlás, Golf-áramlás, Észak-atlanti-áramlás.  

Megérteni, hogy mi az apály és a dagály közti különbség.  

Megmutatni térképen a Himaláját, a Kaukázust, az Alpokat, a Dinári-hegységet, és megérteni, mik a lánchegység jellemzői. 

Megmutatni térképen Magyarország röghegységeit, és megérteni, mik a röghegység jellemzői. 

A megfigyeléseit, tapasztalatait, a megszerzett információikat szóban és írásban megfogalmazni, azokból szükség szerint 

modellalkotásra alapot adó következtetéseket levonni.  

A lényegkiemelésre való törekvés mellett ismerni és helyesen használni a tanult természettudományos szakkifejezéseket.  

Felidézni Európa éghajlati övezeteit, öveit, éghajlatit, elhelyezkedésüket megmutatni a térképen.  

Megadott szempontok szerint csoportosítani a nagyobb tájegységek tipikus tájait, s a térképen megmutatni ezeket. 

Felsorolni és térképen megmutatni Európa fontosabb tájegységeit. 

Pontosan használni a témához kapcsolódó földrajzi, topográfiai fogalmakat, és megmutatni ezeket a térképen is. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
A tanuló képes:  

egyszerű megfigyeléseket, méréseket és vizsgálatokat végezni a földrajzi környezetében.  

használni a mindennapi életben előforduló megfigyelésekhez, vizsgálatokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket. 

a különböző természeti jelenségeket összehasonlítani, csoportosítani, azokat változásukban, fejlődésükben bemutatni.  

a világtájakat a térképen felismerni.  

megismerni a napszakok és az évszakok változását és a változások okát.  

felsorolni, és térképen megmutatni Európa fontosabb tájegységeit. 

pontosan használni a témához kapcsolódó földrajzi, topográfiai fogalmakat, és megmutatni ezeket a térképen is. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A kirándulások során megfigyelésekből és gyűjtött anyagokból portfólió készítése. 

Csoportban és párokban végzett munka szóbeli értékelése. 

Topográfiai gyakorlatok az Atlasz és a falitérkép segítségével, értékelése írásban. 

Az olvasmányokból az élmények és tapasztalatok írásos formában való megjelenítése. 

Az epocha füzetben végzett munka, folyamatos figyelése, és segítése. 

Szöveges értékelés a füzetben végzett munkáról. 
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TERMÉSZETRAJZ ÉS BIOLÓGIA 
 

Kulcskompetencia-területek  
természettudományos és technológiai kompetenciák,  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

 

Módszertani megközelítés:  
Ebben az évben összekapcsolódik mindaz, amit korábban az állatokról és a növényekről tanultak azzal, amit ebben 

az évben az ásványokról tanulnak. Ez a legintenzívebben a kertművelés tanulásával erősödik meg. Ebben az éven 

minden téren az oksági viszonyok feltárása lesz hangsúlyos a biológián belül is. 

 

Éves óraszám: 30 óra  
 

Előzetes tudás 
A korábbi évfolyamok állattani és növénytani ismeretei, tapasztalatai az élőlények és a világ kapcsolatáról 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Növénytani és állattani ismeretek 

szerzése jól felismerhető oksági 

viszonyok feltárásának 

hangsúlyozásával a kritikai 

gondolkodás szolgálatában: 

 

 

Megfigyelések pontosságának, leírások 

árnyaltságának erősítése. 

Ismeretszerzés olvasott elbeszélő 

szövegekből. 

 

Információgyűjtés képessége adott 

témához  

 

Gyermeklexikonok megismerése 

 

Az élővilág területi, életmódbeli 

változatosságának, összefüggésekkel 

teli sokszínűségének felismerése 

Témák: 
- összefüggések a növények életmódja, 

környezete, felépítése és életciklusai 

között, 

- összefüggések az (elsősorban 

gerinctelen) állatok életmódja, 

környezete, felépítése és életciklusai 

között, 

- állatok közti viszonyok államalkotó 

rovarok példáján (pl. hangyaállam, 

méhek és méhészet). 

Állatok és növények mezőgazdasági 

jelentőségének, szerepének 

tanulmányozása.  

Formai és élettani sajátosságok(pl. 

egyszikű és kétszikű növények, lepkék 

életciklusa és tápnövényeik, talajlakó 

férgek). 

 

Kapcsolódási pontok: 
Lehetőség: 

közös földrajzi-növénytani epocha az 

európai éghajlati övezetekről és azok 

jellegzetes növényzetéről. 

 

Földrajz: 

- klíma, vegetáció és gazdaság 

összefüggései, geológiai ismeretek, 

földrajzi övezetesség. 

 

Fizika: 

megfigyelés és magyarázat, észrevétel 

és megfogalmazás gyakorlatának 

elmélyítése. 

 

Kertészet: 

- erdők, kertek madarai 

- virágok, virágzatok  

- talajfajták 

 

Fafaragás: 

Fafajták megismerése. Karakteres 

állatfigurák készítése. 

Növénymegfigyelés. 

 

 

Állatmegfigyelés. 

 

 

 

 

 

Lehetőség: 

látogatás egy méhészetben, egy 

kertészetben, gyümölcsösben. 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv készítése a 

megfigyelésekről tanári vezetéssel. 

 

 

 

 

Közös könyvtár vagy 

múzeumlátogatás. 

Információgyűjtés adott témához 

segítséggel 
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A fejlesztés várt eredményei 
A tanuló képes: 

megfigyelései során egyre pontosabb, tudatosabb észrevételek megfogalmazására. 

önálló következtetések megfogalmazására. 

jellemző növényi és állati életciklusok rövid bemutatására. 

a tanult élőlények formai és élettani jellemzésére. 

összefüggést találni formai sajátosságok és életmód között. 

összefüggést találni formai sajátosságok és élőhely között. 

önálló ismeretszerzésre elbeszélő szövegből. 

segítséggel információt gyűjteni választott témájához könyvtárban vagy múzeumban. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  
A tanuló képes: 

megfigyelései megfogalmazására tanári kérdések segítségével. 

a tanult élőlények formai jellemzésére, életmódjának elbeszélésére. 

információt gyűjteni könyvből, elbeszélő szövegből, tanári segítséggel. 

példákat említeni állatok és növények mezőgazdasági szerepére. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Szóbeli beszámolók 

Kiselőadás 

Írásbeli tesztek, dolgozatok, megfigyelések értékelése 

Füzetmunka 

 

 

FIZIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  
anyanyelvi kommunikáció 

matematikai kompetencia 

természettudományos és technikai kompetencia 

digitális kompetencia 

szociális és állampolgári kompetencia  

kezdeményezőkészség és vállalkozói  

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség  

Hatékony önálló tanulás 

 

Megközelítési szempontok: 
A tudományos ismeretek tanításának a célja egy olyan minőségi gondolkodás fejlesztése, amely segítségével az ember 

folyamatában képes szemlélni az emberi lény és a való világ változó kapcsolatát. 

A 6.-8. osztályos fizikatanítás során két fontos szempontot veszünk figyelembe: egyrészt azt, hogy a tudományt az emberi 

létezés részének tekintjük, másrészt azt, hogy fantáziadúsan, az érzelmekre ható módon adjuk át az ismereteket. Ezekben az 

években a természet valóságos jelenségeinek megfigyelésére, a jelenségek megfogalmazására és egyszerű törvényszerűségek 

megértésére vonatkozó képességeket fejlesztjük.  

A tényleges tudományos ismeretek oktatása a gyermek olyan életkorában kezdődik, amikorra szert tesz arra a képességre, 

hogy oksági összefüggéseiben szemlélje a világot, és amikor ezek az ismeretek egyben a gondolkodási képesség fejlesztésére 

is szolgálnak.  

A fizika tanítása a waldorf iskolában a kísérletekből indul ki, a kísérletek döntő hányadát otthon meg lehet ismételni. Ezzel a 

fizikai jelenségek megfigyelésére ösztönözzük a gyermekeket.  

A 9-12. osztályban a tudományos ismeretek tanítása a középtagozatban szerzett tapasztalatokból származó benyomásokra 

alapul, melyeket gondolati úton rendszereznek, célzott kísérletekkel vizsgálnak, végül szabályokká, törvényekké formálnak. 

Ez a világról alkotott képük kialakítása során megvédi a gyermekeket attól, hogy saját tapasztalataiknál és ítéletüknél 

fontosabbnak értékeljék a készen kapott, sokszor csak félig érthető törvényeket.  

A tudományos ismeretek tanítása a Waldorf-iskolában az érzékelésből indul ki. Kezdetben a megfigyelt jelenségekkel 

összefüggő érzelmi kapcsolatot kell kialakítani a tanulókban – rácsodálkozni a jól ismert jelenségekre, majd a továbbiakban 

ezt meg kell szabadítani a szubjektív elemektől azzal a céllal, hogy a jelenségek megragadhatók, értelmezhetőek legyenek. 

A fizika szabályait az egyéb tárgyakkal összefüggésben kezdjük tárgyalni, így állandóan szem előtt tarjuk a művészethez, 

technológiához való kapcsolódási pontokat.  

A 6. osztályos fizika tanítás során a gyerekeket egy új világba vezetjük be. Az epocha során azokra a jelenségekre irányítjuk 

a figyelmünket, amelyeket lépten-nyomon tapasztalnak, átélnek. Nem csak rácsodálkozunk ezekre, hanem új 

megközelítésben kezdjük el vizsgálni: megfigyeljük, kísérleteket végzünk, alapvető törvényszerűségeket rögzítünk. 6. 

osztályban három aspektusból tanulmányozzuk a jelenségeket: a jelenség alaptermészete, keletkezése, terjedése. 

A legfontosabb ebben az évben az, hogy segítsük a gyerekeket a tudatosan végzett kísérletekben megfigyelni a jelenségeket, 

és arra ösztönözni őket, hogy képessé váljanak egyre objektívebben kívülről szemlélni azokat. Nagyon fontos, hogy érdekes, 

izgalmas és örömteli legyen ez az első találkozás. 

 

Éves óraszám: 40 óra 
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Előzetes tudás: 
Hangszeres zenetanulás során szerzett tapasztalatok, festés – színtani ismeretek 

 

Fejlesztendő képességek Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Szaktárgyi: 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Hang, zenei hang, rezgés, 

hangmagasság, hangerő, hangszín, 

hangvezetés, fény terjedése, fényerő, 

színkeverés, hőterjedés, hővezetés, 

hőtágulás, mágneses pólusok, 

mágnesesség terjedése és vezetése, 

északi és déli pólus, 

dörzselektromosság, elektromos 

töltések, vezető, szigetelő.  

Megértések: 

Hogyan keletkezik, hogyan terjed a 

hang? 

Hogyan keletkezik és hogyan terjed a 

fény? Hogyan keletkeznek a színek, 

hogyan lehet csoportosítani azokat?  

Hogyan értelmezhető a hideg és a 

meleg? Milyen hatással van a hideg és 

a meleg a testekre?. Hogyan terjed a 

hő? 

Hogyan működik az iránytű? 

Hogyan válnak elektromosan töltötté a 

testek? Hogyan hatnak egymásra a 

különböző elektromos állapotú testek? 

Hogyan lehet vizsgálni a testek 

elektromos állapotát? 

Felismerések: 

A világ jól ismert jelenségeit adott 

szempontok alapján szisztematikusan 

megvizsgálhatjuk. A vizsgálatok 

tapasztalatait helyesen értelmezve a 

jelenségek mögött törvényszerűségeket 

lehet felfedezni. 

 

Módszertani:  
Tudatosan irányított figyelem - 

megfigyelés, rendszerezés. A 

tapasztalatok és az azokhoz kapcsolódó 

gondolatok, következtetések 

szétválasztásának gyakorlása. 

Magyarázó ábrák készítése. 

Szociális:  

Csoportos tanulókísérletek során: 

tervezés, szervezés, munkamegosztás. 

Individuális: 
Figyelem iskolázása, 

emlékezetfejlesztés. Megismerés, 

felismerés, rácsodálkozás. A 

jelenségek és a hozzájuk kapcsolódó 

érzések tudatosítása. 

Hangtan 
Bevezetés az alapvető 

hangjelenségekbe: rezgés, 

hangmagasság, hangerő, hangszín. 

Hangterjedés.  

A gége fizikai-élettani tulajdonságait 

Kapcsolódási pontok: 
Zene – a különböző típusú hangszerek, 

hangmagasságok,  

Biológia – gége működése, fül 

Fénytan 
Fényforrások, fény terjedése, 

fényerősség. Színelmélet. A 

világosság, illetve sötétség ellentéte. 

Egyszerű színtan. Megvilágított színes 

felületek, utókép képződése, kiegészítő 

színek elmélete. A színpompás és 

színes árnyékok. Opálos közeg hátulról 

vagy oldalról történő megvilágításakor 

megjelenő színjelenség. 

A sötét/világos határokon megjelenő 

színcsíkok tanulmányozása prizmán 

keresztül. 

További témalehetőségek: 

Az árnyékok tanulmányozása. 

Kapcsolódási pontok: 
Festés-rajz – színek használata 

Biológia – a szem működése, 

színérzékelés 

Hőtan 
Hideg és meleg színek és hangok. 

Hőforrások. Hőterjedés. A hideg és a 

meleg természete: fűtés és hűtés 

hatásai, szilárd, folyékony és gáz 

halmazállapotú anyagok hőtágulása.  

Kapcsolódási pontok: 
Kémia – égés vizsgálata 

Földrajz – időjárási jelenségek, víz és 

levegő áramlások 

Biológia - hőérzékelés 

Mágnesesség  
A mágnesesség bemutatása - magnetit. 

Mágnesezhetőség. A közönséges 

mágnesek, és az iránytű. Az északi és a 

déli pólus. A mágneses vonzás és 

taszítás. A Föld mágneses mezeje. 

Kapcsolódási pontok: 
Földrajz – a Föld mágneses mezeje, 

tájékozódás. 

Történelem - nagy felfedezések kora. 

Elektromosság 
Elektrosztatika : vonzás és a taszítás 

jelenségének vizsgálata. Pozitív és 

negatív töltés. Különbözőség a 

mágnességtől. Vezető, szigetelő 

fogalma. Elektroszkóp. Elektromos 

megosztás jelensége. Csúcshatás. 

További témalehetőségek: 

Franklin élete, villámkísérletei 

Kapcsolódási pontok: 
Kémia – ionok, sók 

 

Mozgásos: 

Lehetséges tevékenység: zenei euritmia  

 

Szóbeli, írásos: 

Kísérletek tapasztalatainak összegzése 

szóban, írásban. 

 

Szociális: 

Tanári demonstrációs kísérletek – 

frontális. 

Csoportokban végzett tanulókísérletek. 

Tapasztalatok gyűjtése, megosztása 

beszélgetésekben. 

 

Önálló 

Önálló kísérletezés, utánanézés. 

 

Térbeli, vizuális 

Magyarázó rajzok készítése a 

kísérletleírásokhoz. 

A mágneses erővonalak megjelenítése 

és fixálása. 

 

Gondolkodási, problémamegoldó: 

Megfigyelés: tények, következtetések 

szétválasztása, egyszerű 

törvényszerűségek megfogalmazása 

 

Gyakorlati tevékenység: 

Tanulókísérletek önállóan és 

csoportban 
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A fejlesztés várt eredményei: 
A tanulók képessé válnak a figyelmüket tudatosan egy-egy jelenség vizsgálatára irányítani, a tapasztalataikat rendszerezni. 

Megteszik az első lépéseket afelé, hogy a kísérletek során megnyilvánuló törvényszerűségeket felismerjék, lényeget kiemelve 

megfogalmazzák, és magyarázó rajzokat készítsenek.  

A 6. osztályos fizika epocha során megélik azt, hogy a világ érdekes, sok rejtéllyel teli, de mégis megérthető, ha megtanulunk 

figyelni és olvasni a természet folyamataiban..  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  
A tanuló képes megérteni és elmagyarázni egyszerű kísérletek felidézésével  

hogyan keletkezik, hogyan terjed a hang, 

hogyan keletkezik, és hogyan terjed a fény, 

hogyan keletkeznek a színek, és hogyan lehet csoportosítani azokat, 

hogyan értelmezhető a hideg és a meleg, és milyen hatással van a hideg és a meleg a testekre,  

hogyan terjed a hő,  

hogyan működik az iránytű, 

hogyan válnak elektromosan töltötté a testek,  

hogyan hatnak egymásra a különböző elektromos állapotú testek,  

hogyan lehet vizsgálni a testek elektromos állapotát. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Önállóan elvégzett kísérlet bemutatása, a kísérlet tapasztalatainak értelmezése. 

Kísérlet felidézése, a tapasztalatok értelmezése szóban vagy írásban. 

Gondosan elkészített epochafüzet, ami kísérletek leírásait, magyarázó rajzokat, egyszerű törvényszerűségek megfogalmazását 

tartalmazza. 

 

 

IDEGEN NYELV 
 

Kulcskompetenica-területek  
idegen nyelvi kommunikáció 

anyanyelvi kommunikáció 

a tanítás tanulása 

személyközi, szociális kompetencia 

kulturális kompetencia 

kommunikatív kompetencia: a tanulók tudják megoldani feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, a munka világában, az oktatásban. A kommunikációképes nyelvtudás képessé teszi a tanulót valóságos 

helyzetekben valóságos üzenetek cseréjére. 

Összetevői: 

-nyelvi kompetencia (szókincs, fogalomkörök, kiejtés ismerete) 

-szociolingvisztikai kompetencia (társadalmi érintkezés formái; stílus, hangnem ismerete) 

-pragmatikai kompetencia (kommunikációs szándékok, szövegalkotás szabályai, kommunikációs forgatókönyvek) 

interkulturális kompetencia: kultúrák hasonlóságainak és különbségeinek értelmezése, nyitottság más kultúrák iránt. Pozitív 

attitűd kialakítása a nyelvtanulás, valamint más nyelvek és kultúrák megismerése iránt. 

Módszertani megközelítések: 
Legfontosabb cél, hogy a tanulók változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, ébren maradjon a kíváncsiságuk az 

idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt. Továbbra is első helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek 

sikerélményhez juttatása értelmes munkával. Ezt szorosan követi a hallott és olvasott szöveg értésének fejlesztése. 

A készségek fejlesztése komplex módon történik. A nyelvelsajátítás kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során 

történik. A témakörök bővülnek és mélyülnek azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, 

szükségleteik változnak. A beszédgyakorlatok tartalmaznak egyszerű társalgást, kérdés-felelet játékot, amely a tanult 

témakörökön, vagy az olvasott szöveg tartalmának ismeretein alapul.  

Ez a korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére, de egyre 

inkább képes szabályszerűséget észrevenni a nyelvben. 

A rend és a rendszer megteremtését segíti a nyelvtani struktúra tanulása, rendszeres gyakorlása. 

A nyelvtani szerkezeteket továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a célnyelv 

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

szabályszerűségek felfedezésében. 

Az áttekinthető tervezés nagyon fontos ebben az életkorban. Meg kell velük beszélnünk, mennyit kell tanulniuk, mennyit 

lehet tanulni egy hónap, egy félév alatt. Egyre több kifejezést és mindennapi szókincset építünk be a szóbeli munkába.  

Rendszeresen kapnak írásbeli és szóbeli házi feladatokat.  

A diákokat arra ösztönözzük, hogy bátran, szabadabban fejezzék ki magukat idegen nyelven, szólaljanak meg egyedül.  

Új feladatként jelenik meg a szótárhasználat bevezetése, cél; az önálló szótárhasználat elősegítése. 

 

 

ANGOL NYELV 
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Éves óraszám: 108 óra 

 

Előzetes tudás: 
az 5. osztályban tanult szókincs, nyelvtan 

angol nyelven történő óravezetés megértése 

ismert szavakból álló történet megértése, lényegkiemelés 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

rendszerezés 

rendezés 

analízis, szintézis 

összehasonlítás 

beszédértés 

beszédészlelés 

hallási észlelés 

figyelem 

rendszerezés 

sorrendiség 

kiejtés 

koncentráció 

látási-hallási észlelés 

rövid és hosszú távú 

emlékezet 

lényegkiemelés 

 

Én és a családom 
-családtagok bemutatása 

-családi ünnepek 

-napirend 

 

Környezetünk 
-az én városom, falum 

-Nagy-Britannia földrajza 

 

Egészséges életmód 
-testedzés, sport 

-étkezés 

(napi étkezések, kedvenc ételeim, italaim, vásárlás, 

üzlet, piac) 

-öltözködés 

(évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim, divat) 

 

Szabadidő, szórakozás, barátok 
-szabadidős tevékenységek 

- kedvenc időtöltésem 

-közös időtöltés barátokkal 

-mozi, zenehallgatás (kedvenc filmem, zeném) 

 

NYELVTAN 
-a melléknév fokozása 

-névmások 

-óra, idő kifejezése 

-múlt idő felismerése és képzése 

-rendhagyó igék 

-időhatározók 

-határozószók 

- elöljárószavak 

- határozott és határozatlan névelők 

-mondatalkotás 

 

SZÖVEGOLVASÁS, 

SZÖVEGÍRÁS 
- kommunikációs témákhoz kapcsolódó, hosszabb-

rövidebb olvasmányok mindennapi élethelyzetekről 

-versek, történetek 

- szótárhasználat 

-helyesírási gyakorlatok 

 

Kapcsolódási pontok: 

nyelvtan 

földrajz 

rajz 

 

a különböző témakörhöz 

kapcsolódó 

beszédhelyzetek 

megjelenítése 

szerepjátékok 

rajzolás 

csoportos és páros 

feladatok 

versek szavalása  

történet hallgatása 

olvasása, összefoglalása 

tollbamondás 

szavak és versek írása a 

táblára és a füzetbe 

olvasás 

szövegértési feladatok 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 

a tanult szókincset aktívan használni 

kérdéseket feltenni és azokra válaszolni  

 hétköznapi helyzetekben alapszinten kommunikálni 

 önálló szövegalkotásra 

olvasott és hallott szöveget megérteni, azokból a lényeget kiemelni a tanult nyelvtani szabályokat felismerni, beszédben és 

írásban alkalmazni 
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A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  
A tanuló ismerje fel és értse meg a leírt szavakat, kifejezéseket, mondatokat. 

Ezekre tudjon cselekvéssel vagy szóban reagálni. 

Legyen képes tanult szöveget felolvasni. 

Legyen képes önálló mondatalkotásra. 

Tudja alkalmazni a tanult nyelvtani szabályokat. 

Legyen képes a tanult szituációs helyzetekben kérdezni és válaszolni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

Tollbamondás. 

Memoriterek. 

 

 

NÉMET NYELV 
 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Előzetes tudás: 
5. osztályban tanult szókincs, nyelvtan 

aktív részvétel az órai tevékenységben 

a célnyelvi óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések megértése 

egyszerű szövegek alkotása minta alapján 

néhány összefüggő, rövid mondat elmondása a tanult témákról 

aktív részvétel az olvasási tevékenységekben, ismert szavak és kifejezések megértése, rövid szöveg elolvasása 

szavak, mondatok másolása 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

-önkifejezés képessége 

 

-beszédértés 

 

-hallási észlelés 

 

-rendezés 

 

-figyelem 

 

-helyes kiejtés 

 

-szó-, fogalomérzék 

 

-rövid és hosszú távú 

emlékezet 

 

-életérzék 

 

-téri és idői orientáció 

 

-lényegkiemelés 

 

-koncentráció, figyelem 

 

-összehasonlítás 

 

-konkretizálás 

 

-saját mozgás érzék 

 

-egyensúlyérzék 

 

-hőérzék 

 

Témák: 

Én és a családom 
családtagok bemutatása, külső és néhány alapvető belső 

tulajdonságok 

családi események, közös programok 

családi ünnepek 

az én ünnepeim 

Napirend 

Környezetünk 
otthonom, szűkebb környezetem 

lakóhelyiségek, berendezési tárgyak, térirányok 

 

 

lakóhelyem, tágabb környezetem 

az én városom, falum. Egy-egy nevezetesség 

bemutatása, tömegközlekedési lehetőség az 

otthonomhoz 

táj, ami körülvesz 

állat-, és növényvilág 

(kisállatok, állatok a ház körül, vadon élő állatok, 

állatok a nagyvilágban, növények az otthonomban, 

iskolámban, nevezetes napok: állatok világnapja, fák, 

víz napja) 

 

Egészséges életmód 
testedzés, sport 

(testrészek (néhány belső testrész megnevezése), 

sportok, sportfelszerelések, kedvenc sportom) 

étkezés 

(napi étkezések, kedvenc ételeim, italaim, egyszerű 

receptek, vásárlás piacon és üzletben, összehasonlító 

elemzés piaci és üzleti vásárlás között) 

öltözködés 

(évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim, divat) 

 

Történelem: 

 

- beszélgetések kezdeményezése 

képekről, képleírások 

- emberi tulajdonságokkal, jellemrajzzal 

kapcsolatos játékok 

- témával kapcsolatos irodalmi, 

történelmi szövegek olvasása 

- párbeszéd-játékok 

- körjátékok 

- szerepjátékok 

- szituációs játékok 

- szókincsjátékok 

- szókártyák 

- kérdés-felelet játékok 

-lakóhelyiségek, berendezési tárgyak 

megnevezése 

-szobám, otthonom alaprajzának 

elkészítése 

-egy-egy kedvenc tárgy leíró jellemzése 

-az alaprajzok alapján térképsoroztok 

készítése (lehetőség) 

-képes magazinok, fotók alapján 

különböző tájak, városok, falusi tájak 

nézegetése, azok összehasonlítása 

-hasonlóságok és különbségek 

megfogalmazása egyszerű szavakkal és 

kifejezésekkel 

-szó-, és mondatkártyák készítése 

- csoportosítás különböző szempontok 

szerint 

-találós kérdések, illetve barkochba 

segítségével állatok megnevezése 

-kedvenc növényem, állatom bemutatása 

néhány egyszerű mondatban 

-az óra ritmikus részében egy-egy 

bothmergyakorlat elvégzése, egy-egy 
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-szem-kéz koordináció 

 

-összefüggések felfogása 

 

-konkretizálás 

 

-hallási, látási észlelés 

 

- én-érzék 

 

- általánosítás 

 

-szintézis 

 

-analízis 

 

-sorrendiség 

 

-beszéd 

 

 

 

Kommunikációs szándékok: 

A beszédszándék kifejezése 

egyszerű nyelvi eszközökkel, 

bővülő szókinccsel és 

nonverbális elemekkel 

támogatva.  

 

Egyszerű kérdések feltevése 

ismert témákról, illetve 

válaszadás egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

 

-emlékezet és logikai 

viszonyok kifejezésének 

képessége 

 

-gondolkodási képességek 

fejlesztése 

 

 

-jeles személyek életútja, jellemzése 

-a rómaiak élete 

-a lovagi élet 

Irodalom: 

-mondanivaló tömörítése 

-alapvető retorika, rövid beszámolók 

Idő, időjárás 
az óra 

évszakok és hónapok 

a hét napjai, napszakok 

időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése 

Szabadidő, szórakozás, barátok 
szabadidős tevékenységek 

kedvenc időtöltésem 

közös időtöltés barátokkal 

mozi, zenehallgatás (kedvenc filmem, zeném) 

 

NYELVTAN 
mondatszerkezet: egyenes szórend a főmondatban és az 

összetett mondatban 

határozott és határozatlan névelő alany-, tárgy- és részes 

esetben 

birtokos névmások (enyém, tiéd) alany-, és tárgyesetben 

múlt idő felismerése (Imperfekt) 

módbeli segédigék (können, mögen) 

időhatározók 

személyes névmás alany-, és tárgyesete 

gyakori elöljárószavak 

egyszerű és összetett mondatok (und, sondern, oder, 

denn, aber) 

mondatalkotás 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem: 

-Róma, az ókori nagyváros; vízvezetékek, utak, fürdők, 

villák, bérházak 

-római lakomák 

-római öltözködés 

-középkori uradalmak, falvak élete 

-középkori várak építése, élet a várakban 

-középkori városok, céhek, kereskedők 

-lovagi tornák 

Földrajz: 

-víz, levegő, fény, hőmérséklet, hegy, talajfajták tájra 

gyakorolt hatása 

-levegő, hőmérséklet hatása 

-óceáni áramlatok 

-az évszakok kapcsolata a Föld 

Nap körüli keringésével 

Biológia: 

-összefüggések a növények életmódja, környezete, 

felépítése, és életciklusai között 

-összefüggések az állatok életmódja, környezete, 

felépítése, és életciklusai között 

-állatok és növények mezőgazdasági jelentősége, 

-a növények évszakonkénti életciklusai szerepe 

Kertészet: 

-erdők, kertek madarai 

-virágok, virágzatok 

-talajfajták 

-betakarítás, komposztálás, téli tárolás éves körforgása 

Mozgás és testnevelés: 

-atlétika, zsonglőrködés 

-kidobós játékok 

-légiós játékok 

-rendgyakorlatok 

-sportjátékok 

-csapatjátékok 

játék eljátszása 

-pantomimjáték 

- leíró jellemzése 

-egyéni, csoportos, és együttes 

tevékenységek 

-különböző egyszerű német ételek 

készítése csoportokban 

- mondatalkotás 

-tollbamondás 

-csoportmunkában egy-egy évszak 

jellemző tulajdonságai. Szógyűjtés 

-évszakokkal, napokkal kapcsolatos 

versek, dalok tanulása 

-időjárási jelenségek megfigyelése, 

jegyzetelése -egyszerű kérdések 

feltevése 

-rövid beszélgetések kezdeményezése, 

folytatása 

-képleírások elemzése 

-plakátok készítése egy-egy filmhez, 

zenedarabhoz 

-dalszöveg írása 

- kommunikációs témákhoz kapcsolódó, 

hosszabb-rövidebb olvasmányok 

mindennapi élethelyzetekről 

-versek, történetek, hirdetések, plakátok, 

egyszerű üzenetek, képelapok, feliratok 

olvasása 

-Kater, Ines und Katherina (könnyített 

olvasmány) 

kétnyelvű szótárhasználat 

Részvétel írásbeli játékokban, írásbeli 

feladatok elvégzése, rövid szöveg 

alkotása  

helyesírási gyakorlatok 

-feladatlapok 

-igeidők összekapcsolása 

rendgyakorlatokkal 

-elöljárószavak tanítása a tanterem 

tárgyaival 

„szórendjáték” személyekkel-egyszerű 

szövegből néhány alapvető információ 

kiszűrése-halk-hangos olvasás megadott 

szabály szerint 

-játékos szövegértési feladatok 

-kreatív versírás megadott szavakkal 

-leírás alapján illusztráció készítése az 

adott témakörön belül 
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Csillagászat: 

-Földdel és évszakokkal kapcsolatos vonatkozások 

Ének-zene 

-zenehallgatás 

Dráma: 

-színház, előadások 

-dramatikus játékok 

Magyar nyelvtan: 

-szófajok rendszere 

-tárgyas és tárgyatlan igék 

-alany, állítmány, tárgy, határozók és jelzők fogalma 

-német jövevényszavak 

Magyar irodalom: 

-természetről szóló költemények az évszaknak 

megfelelően 

-mondanivaló tömörítése 

Geometria: 

-mozaikkal kirakás 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
SZÓBELI INTERAKCIÓ 

a tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, megnyilatkozásokat, szövegeket 

egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál 

képes felkészülés után önállóan elmondani rövid szövegeket 

rövid válaszokkal, cselekvéssel képes reagálni ismert témákhoz kapcsolódó kérdésekre, kérésekre 

képes egyszerű kérdéseket feltenni önállóan az adott témához kapcsolódóan 

képes rövid párbeszédeket társakkal eljátszani a begyakorolt minták alapján 

szabadabban beszél az adott témakörön belül a begyakorolt beszédfordulatok segítségével 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

képes a célnyelvi óravezetést, a tanári utasításokat megérteni 

a mindennapi témakörben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, kifejezéseket felismeri, ezekből 

tud a szöveg témájára következtetni 

képes a szövegből néhány konkrét információt kiszűrni 

képes a tanult nyelvi elemeket felismerni, a rövid, egyszerű, autentikus szöveget követni tudja 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

felismeri és megérti a szövegben az ismert neveket, szavakat, mondatokat 

képes a szöveg lényegét megérteni, a fontos információt kiszűrni 

képes az adott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat elvégezni 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokat helyesen lemásolni, illetve hallás után leírni 

képes egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni 

lépes egyszerű kérdőíveket kitölteni 

képes egy-két mondatos üzenet megfogalmazására SMS-ben 

egyre pontosabban követi a célnyelv fonetikai szabályrendszerét 

NYELVTAN 

a tanult nyelvtani szabályokat mind írásban, mind szóban tudja alkalmazni 

ismerkedjen meg a tananyagban előforduló nyelvtani szerkezetekkel, és fokozatosan tudatosuljon benne képzésük és 

használatuk 

legyen képes a tanult nyelvi elemeket egyszerű feladatokban önállóan alkalmazni 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
SZÓBELI INTERAKCIÓ 

a tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, megnyilatkozásokat, szövegeket 

egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal, tanári segítséggel kommunikál 

rövid válaszokkal, cselekvéssel képes reagálni ismert témákhoz kapcsolódó kérdésekre, kérésekre 

képes egyszerű kérdéseket feltenni tanári segítséggel az adott témához kapcsolódóan 

képes rövid párbeszédeket tanárral, kis segítséggel eljátszani a begyakorolt minták alapján 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

képes a célnyelvi óravezetést, a tanári utasításokat megérteni 

a mindennapi témakörben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, kifejezéseket tanári segítséggel 

felismeri 

képes a szövegből néhány konkrét információt tanári vezetéssel kiszűrni 

a rövid, egyszerű, autentikus szöveget többszöri hallgatás után követni tudja 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

felismeri a szövegben az ismert neveket, szavakat, mondatokat 

képes a szöveg lényegét tanári vezetéssel megérteni, a fontos információt kiszűrni 
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jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokat fokozott tanári segítséggel helyesen lemásolni, 

illetve hallás után segítséggel leírni 

képes egyszerű kérdőíveket tanári vezetéssel kitölteni 

képes egy-két mondatos üzenet segítséggel történő megfogalmazására SMS-ben 

NYELVTAN 

a tanult nyelvtani szabályokat mind írásban, mind szóban tanári vezetéssel tudja alkalmazni 

ismerkedjen meg a tananyagban előforduló nyelvtani szerkezetekkel, és fokozatosan tudatosuljon benne képzésük és 

használatuk 

legyen képes a tanult nyelvi elemeket egyszerű feladatokban fokozott tanári vezetéssel alkalmazni 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

Tollbamondás.  

Memoriterek. 

A füzetmunka folyamatos nyomon követése, segítése. 

Tesztírás 

Szótárhasználat folyamatos figyelése, segítése 

 

 

 

FRANCIA 
 

Éves óraszám:72 óra 

 

Előzetes tudás:  
Az előző osztályokban tanult szókincs és nyelvtani szerkezetek ismerete, ismert szavakból álló összefüggő szöveg megértése, 

abból a lényeg kiemelése. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Az értő olvasás fejlesztése Önálló 

szótárhasználat elősegítése  

Ok-okozati összefüggések felismerése 

Következtetés az egyediből az 

általánosra 

Beszédértés és önkifejezés csiszolása 

Lényegkiemelés, kulcsinformációk 

kikeresése írott vagy hallott szövegből 

Hosszú távú emlékezet 

Együttműködés 

Egymásra figyelés, egymás segítése 

Témák:  
Szókincsbővítés az olvasmányokra 

alapozva 

“ir” és “re” végű igék, gyakoribb 

rendhagyó igék (pouvoir, vouloir, 

devoir, savoir) 

Visszaható igék 

Tagadás (ne...rien, ne...personne) 

Egyszerű, összetett mondatok 

Fordított szórend 

Néhány vonzatos ige 

Az “à” és a “de” alakjai 

Futur proche 

 

 

Szabadidős tevékenységek, sportok  

Emberek külső, belső leírása 

Napirend 

A város jellemző épületei, boltok, 

vásárlás 

Tájékozódás, útbaigazítás kérése és 

adása 

Természeti táj leírása 

Országok, nemzetiségek 

 

Kapcsolódási pontok: 
Földrajz: Európa országai 

Történelem: történet Galliából pl. 

Vercingétorix 

Nyelvtan: a magyar és a francia nyelv 

összehasonlítása 

Mozgásos játékok 

versmondás, éneklés 

olvasás, másolás 

rövid szövegek önálló megfogalmazása 

párbeszédek 

nyelvtörők 

szerepjátékok 

történetek dramatizálása 

páros és csapatmunka 

találós kérdések 

rejtvények, szókeresők 

szókártyák 

feladatlapok 

nyelvtani gyakorlatok, drillek 

Térbeli, vizuális feladatok 

Sorversenyek, csapatjátékok 

 

Egyszerű képleírások 

 

tollbamondás 

 

Rövid szövegek memorizálása 

 

Szótárazás 

 

Egyszerű szövegek hallgatása 

 

Rövid fordítások 

 

Olvasott szöveg összefoglalása 

anyanyelven 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
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A gyermek képes alapszintű kommunikációra hétköznapi helyzetekben, képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra 

válaszolni. Hallott és olvasott szövegben lényegi információkat megtalál, azokat anyanyelvén összefoglalni képes. 

Emlékezetből önállóan is el mondani verseket, párbeszédeket. A tanult nyelvtani formákat felismeri, az ismert szavakat,  

mondatokat tollbamondás után le tudja írni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  
A tanult szókincs legalább felének ismerete, jó kiejtéssel való olvasás, az olvasott szöveg lényegének megértése, begyakorolt 

szavak helyes leírása. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

Tollbamondás.  

Memoriterek. 

A füzetmunka folyamatos nyomon követése, segítése. 

Tesztírás 

Szótárhasználat folyamatos figyelése, segítése 

 

 

MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS 
 

Kulcskompetencia-területek  
Anyanyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Évi óra szám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítés: 
A gyermekek ebben az életkorban lelkükben azt az egyensúlyt tapasztalják meg, amelynek fizikai képe a folyékony és a 

szilárd közti egyensúlyt megtartó izomrendszer. 

Az egyenesség fontos minőség ilyenkor, és ez megkívánja a belső erők egyensúlyát. 

A gyakorlatok végzésekor a játékosság mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a pontosság és a formák tisztasága, a rendre 

való törekvés. 

Méréseken és a játékok pontozásán keresztül, valamint a tanár bíróként, vezetőként való elfogadásával a tárgyilagosság 

alapelve kerül előtérbe. 

 

Előzetes tudás: 
Az előző évek mozgás anyagában való jártasság, a tanult játékok alapos ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek (célok) Témák, 

kapcsolódási pontok 

Tevékenységi formák 

Szaktárgyi: 
A rend, a következetesség, a pontosság 

kialakítása az órai tevékenységekben. 

Az állóképesség, az izomzat 

fejlesztése. 

Az egyenesség fontos minőség 

ilyenkor, és ez megkívánja a belső 

erők egyensúlyát 

 

Módszertan: 
 

Alapképességek, ügyesség (a mérések 

mentén). 

Szigorú szabályokhoz való 

alkalmazkodás képességének 

kialakítása - mind az egyenesség 

élményét és a határok megélését 

erősítik.  

Felfelé nyújtózás közben is biztosan 

meg kell állniuk a földön. 

 

Szociális: 
Pontosság, következetesség, mérés, 

pontozás, tárgyilagosság, következetes 

jelenléte. 

Témák: 
Bothmer-gimnasztika: Könnyű, Nehéz, 

Nagyon nehéz háromszög;  

Fő elemük a függőlegesből való kizuhanás a 

vízszintesen keresztül és az éber 

egyenességbe való átváltozás. 

 

A botgyakorlatok: a gördülő bot, a négyszög, 

a háromszög gyakorlat bottal, a 

rendgyakorlatok, vívások, 

egyensúlygyakorlatok, mind az egyenesség 

élményét és a határok megélését erősítik. 

Felfelé nyújtózás közben is biztosan meg kell 

állniuk a földön. 

Testnevelés:  
Jól meghatározható fokozatok a gyakorlatok 

felépítésében: kézállás, kézállásból 

átfordulás, fejállás, egyszerűbb elemek, 

Ugrókötél gyakorlatok nagyobb 

ismétlésszámmal.  

Szekrényugrás: guruló átfordulás 

ugrószekrényen, terpeszfelugrás, 

zsugorkanyar; Nyújtógyakorlatok, 

Atlétika:  

rövid és hosszú távú futások (60 m, 600 m, 12 

 

Frontális osztálymunka a 

Bothmer gyakorlatok végzése 

közben. 

 

 

 

A testnevelés órákon a 

csoportmunkában való 

tevékenykedés a jellemző. 

 

 

Egyéni munka mellett a csoportos 

tevékenység is jelen van, a zenei 

háttér fontos. 
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A tanár bíróként, vezetőként való 

elfogadásával a tárgyilagosság 

alapelve kerül előtérbe. 

 

 

Én: 
A pontosság és a formák tisztasága, a 

rendre való törekvés. 

Lelkükben azt az egyensúlyt 

tapasztalják meg, amelynek fizikai 

képe a folyékony és a szilárd közti 

egyensúlyt megtartó izomrendszer.  

 

perces futás), magasugrás, távolugrás, 

kislabda hajítás, sprint- és rajtgyakorlatok, 

váltófutás, 

Cirkuszművészetek: Akrobatikus elemek, 

gúlaépítés.  

Zsonglőrködés: diaboló, stb. 

Játékok:  

Átmenet a sportjátékok felé. Ez a következők 

előkészítését igényli: pontozás, vannak 

győztesek és vesztesek, az ellenfelet ki lehet 

cselezni, előfordulhat fizikai kontaktus.  

A kidobós játékok jó felkészülést jelentenek.  

Jellemző játékok: Fal labda, 

Ütős (méta jellegű) labdajátékok, Röplabdára 

előkészítő labdajátékok  

 

Kapcsolódási pontok: 
Kultúrtörténetileg a római korhoz 

kapcsolódunk. 

Ezen kívül a geometriához a pontossággal, a 

történelemhez az ok-okozat 

megtapasztalásával. 

 

A fejlesztés várt eredményei 
A tanuló képes:  

az órai munka során a pontosságra, a formák tisztaságára és a rendre törekedni 

megismerni a korosztályuknak megfelelő Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat, és azok pontos végrehajtására törekedni 

A tanult akrobatikai, atlétikai és tornagyakorlatokat biztonságosan, összerendezetten végezni 

A tanult csapatjátékok technikai alapelemeit megismerni, szabályait alkalmazni 

Életkorának megfelelő csapatversenyeken részt venni 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények 
A tanuló képes:  

A tanult csapatjátékok technikai alapelemeit megismerni, szabályait alkalmazni. 

Életkorának megfelelő csapatversenyeken részt venni 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A mozgás órákon való aktivitás minősége, pontossága 

A játékok során a szociális képességek állapota 

 

 

KERTMŰVELÉS 
 

Kulcskompetencia-területek  

természettudományos és technológiai kompetenciák,  

anyanyelvi kommunikáció 

személyközi és szociális kompetenciák 

a tanulás tanulása 

 

Éves óraszám: 72. óra  

 

Megközelítési szempontok: 
A 11-12. életévben, az osztályban fokozatosan – az egyes gyerekeknél viszonylag gyorsan – a végtagok megnyúlnak, a mozgás 

kezd esetlenné válni. Az elnehezülés megélése együtt jár a szabályosság és a rend elvárásával, az igazságérzet kinyilvánításával. 

A tudatos önfegyelemre kell irányítani a figyelmet, és előmozdítani azokat az erőket, melyek segítenek a kitartást igénylő munka 

elvégzésében. 

A meghosszabbodott végtagok és a megnövekedett fizikai erőnlétük képessé teszi őket arra, hogy megtanuljanak helyesen bánni 

a kerti szerszámokkal, ami mozgáskoordinációjuk fejlődését is segíti. A tudati változások eredményeképp képessé válnak a 

törvényszerűségek megértésére. Az oksági összefüggéseket működés közben értik meg, így a talaj – táj - klíma kapcsolatot a heti 

rendszeres munka során élhetik meg. Növekvő érdeklődésük a szociális kapcsolatok iránt jó alapot adhat a felelősségérzet 

kialakulásához, amit az élő környezettel való munka erősít. A gyerekek megismerik a kert talaját, rovar- és madárvilágát. 

 

Előzetes ismeretek: 
Első osztálytól kezdődően az őszi időszakban (Szent Mihály napján) a gyerekek az osztálytanítóval tavaszi, hagymás növényeket 

ültetnek az iskola kertjeibe. Gondozzák a rájuk bízott területet, gereblyéznek, sepregetnek, gyomlálnak. 

A 3. osztályban a földművelés epochán megélt kétkezi élmények, a gabona vetésétől a betakarításon át a kenyérsütésig. 
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Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

A 11-12. életévben a kitartást igénylő 

munka a nevelési cél, amelyre a földdel 

való munka a legalkalmasabb.  

Elvárás a pontos és folyamatos 

munkavégzés. 

 

 

Témák: 
Ásás, földhordás, ültetés.  

 

A földdel, a talajjal való munka 

hangsúlyos az egész év során. 

Ehhez javasolt egyes munkákhoz (pl. 

gyomlálás) a rövid nyelű szerszámok 

használata. 

 

A talajművelés alapjai 

Az ágyások megtervezése és kialakítása 

- vetés, növényápolás (gyomlálás, kártevők 

elleni védekezés, öntözés,) bio 

módszerekkel 

- egyéves zöldségfélék és egynyári virágok 

termesztése 

 

Téli hónapokban: 

- szerszámok, kerti eszközök karbantartása 

- az év során gyűjtött vetőmagok tisztítása, 

válogatása és előkészítése a tavaszi 

vetésekhez 

- talajminták vizsgálata; 

- az ősi folyó-menti kultúrák felidézése; 

- az iskola környékén élő madárvilág 

megfigyelése.(életmód, külső jegyek, 

szerepük a természetben; 

- a téli természet megfigyelése: 

Magyarország főbb erdőalkotó fái (tölgy, 

gyertyán, bükk), a - fák felismerése, 

habitusuk, kérgük és rügyeik alapján; 

- a kéziszerszámok szakszerű 

használatának bevezetése; 

 

Kapcsolódási pontok: 
 

Történelem: az ősi folyó menti 

kultúrák felidézése, különös tekintettel 

gazdálkodásukra, az ehhez kapcsolódó 

hiedelemvilágukra, matematikai, 

csillagászati tudásukra, naptárjaikra, 

valamint az ókori görög és római kor 

birodalmat megalapozó 

gazdálkodására. 

Szent Columbán élete kapcsán tanultak 

a gyerekek a közösségek önellátó 

mezőgazdálkodásának kialakulásáról. 

Növénytan: a növény részei (gyökér, 

szár, levél, virág, termés), a növények 

életciklusai.  

Ásványtani ismeretek: jó alapot 

szolgáltatnak a talajvizsgálathoz, 

alapkőzetek típusai.  

Fafaragás: a felhasznált fafajták 

tulajdonságainak felismerése. 

Kerti szerszámok rendeltetésszerű 

használata. 

 

Madarak rajzolása, festése saját 

környezetében. 

 

Állatgondozás a Vadas parkban. 

 

 

Rövid kiselőadás készítése választott 

téma alapján: állatmegfigyelésről: 

A Bükk állatvilágából és itt honos 

madarakból. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes:  

 a talajművelés alapjainak megismerésére 

az ágyások megtervezésére és kialakítására 

 a vetés, növényápolás (gyomlálás, kártevők elleni védekezés, öntözés,) bio módszereinek megismerésére 

egyéves zöldségfélék és egynyári virágok termesztésére 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
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A tanuló képes:  

 helyes testtartásban ásni, kapálni és gereblyézni, a szerszámokkal balesetmentesen dolgozni. 

 a kert talajának főbb tulajdonságait megismerni 

 komposztot készíteni. 

 megismerni a vetés, palántázás alapvető szabályait. 

 megismerni a kert rovar- és madárvilágát. 

 Megismerni a környezetvédelem alapjaival. 

 Összefüggéseket találni a kertben végzett tevékenység és az élővilág összefüggései között. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A munkában való részvétel minősége 

A tanult ismeretek szintje 

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETEK 
 

FESTÉS 
 

Kulcskompetencia-területek  
 anyanyelvi kommunikáció 

 a tanulás tanulása 

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 kulturális 

 

Éves óraszám: 18 óra  

 

Megközelítési szempontok: 
A 11-12. életévben, az osztályban fokozatosan – az egyes gyerekeknél viszonylag gyorsan – a végtagok megnyúlnak, a mozgás 

kezd esetlenné válni. Az elnehezülés megélése együtt jár a szabályosság és a rend elvárásával, az igazságérzet kinyilvánításával. 

A tudatos önfegyelemre kell irányítani a figyelmet. 

Jussunk el a szürkéhez és a feketéhez a három primer színen és a kevert színeken keresztül. Ez egy hosszú festési folyamat, 

amelyet fokozatosan építünk fel. 

A hatodik osztályban a színekre, mint a térteremtés eszközeire tekintünk, és elindulunk a geometrikus formák felé.  

A polaritások a komplementer színek használatában, valamint egy szín világos és sötét árnyalatainak használatában jelennek 

meg. A színkeverésben a színes szürkék, barnák árnyalatai is fontosak. A tanulmányokban a tárgyak és tér geometriája mellett 

felfigyelünk az árnyékokra, mint a látvány vizuális alkotóelemére. 

 

Előzetes ismeretek: 
Az ötödik osztály festészeti ismeretei, különös tekintettel a formák és színek harmonikus használatára. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

Arányérzék fejlesztése. 

Pontos megfigyelés képességének 

iskolázása. 

Kézügyessé és fantázia fejlesztése. 

 

Kommunikáció és kooperáció 

fejlesztése. 

Kitartó figyelem képességének 

fejlesztése.  

 

 

Témák: 
Szürke, fekete kikeverése és 

használata, új festészeti technikák 

bevezetése. 

Témák elhangzott történetek vagy 

megfigyelési gyakorlatok alapján 

 

Új technikák bevezetése, amelyek 

egyúttal átmenetet jelentenek a rajzolás 

és festés között. (porpasztell, 

olajpasztell, színes ceruza, pitt-kréta, 

szén, tinta stb.).  

 

A hangsúly a sötét és világos 

minőségeken vannak, s ezzel a 

polaritások területére irányítjuk a 

figyelmet.  

A konkrét megfigyelések, a tónusok, a 

határokat kijelölő kontúrok 

megjelenése a festmények főbb 

motívumai. 

 

Kapcsolódási pontok: 
Magyar nyelv és irodalom; 

 

Színkeverés 

 

Új technikák alkalmazása 

 

Megfigyelések 
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Történelem; 

Ásványtan; 

Mértan, geometria; 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 

A főoktatás epocháihoz kapcsolódva (pl.: ásványtan) elsősorban a fekete, a szürke és a barna színekkel festeni. 

Egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítani a tónusoknak, s ezek térteremtő szerepének. 

A fák és különféle tárgyak, megfigyelését kiegészíteni az árnyékok tanulmányozásával, és ezek képi megformálásával. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 
A tanuló képes: 

Színes technikák gondos alkalmazására 

egyszerű szerkesztésekre körzővel, vonalzóval. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A munkák kiállítása az osztályban. Iskolai kiállítások. 

 

 

RAJZ, FORMARAJZ 
 

Kulcskompetencia-területek  
- anyanyelvi kommunikáció 

- a tanulás tanulása 

- személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

- kulturális 

 

Éves óraszám: 36 óra  

 

Megközelítési szempontok: 
Miután a gyermekek elérték 12. életévüket belevethetik magunkat a fény és sötétség ellentétének konfliktusába, a feloldás és 

sűrűsítés, a magasság és a mélység, a könnyűség és a nehézség ellentéteibe. A kontrasztok eme világa egzisztenciálisabb 

tapasztalat, mint az egyenes formáké. A diákok beállításokat tanulmányoznak, amelyeket lámpával megvilágítva a fény-árnyék 

szempontjából fokozunk. A cél a geometrikus formák megragadása, az árnyék és a tárgy viszonyának értelmezése és vizuális 

megragadása, a tónusozás használatának bevezetése. Ezek a világos-sötét kontraszt grafikai megjelenítésének kezdetei. 

A gyermekek fénnyel és sötétséggel kapcsolatos munkája azonban nem elvont.A vetület és árnyékok tanulmányozásakor 

kapcsolódik valamely tudományos tantárgyhoz, például a fizika fénytanához.  

A tanulóknak pontosan meg kell érteniük, hogyan viszonyulnak egy test megvilágított oldalai az árnyékához. 

 

Előzetes ismeretek: 
A formarajz és az 5. osztály ismeretei, különös tekintettel a geometrikus szabadkézi rajzokra. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Fény- 

árnyék felismerése, ábrázolásának 

képessége. 

 

 

Pontos megfigyelés iskolázása. 

Kézügyessé és fantázia fejlesztése. 

 

Kommunikáció és kooperáció 

fejlesztése. 

 

Kitartó figyelem képességének 

fejlesztése.  

 

 

Témák: 
 

Lehetséges témákként a növénytan, 

ásványtan részei szerepelhetnek, 

hangsúlyozva itt is az árnyék vetülését.  

 

Testek ábrázolása szénnel: 

gömb, henger, kocka, kúp. 

A fény irányának, így árnyékának 

változásai. 

Egy adott belső tér részeire vetett 

árnyékok ábrázolása. 

 

Kapcsolódási pontok: 
Ásványtan; Növénytan 

Mértan, geometria; 

Matematika; 

Fizika; 

 

Szabad rajzgyakorlatok szénnel egy sík 

világos-sötét megformálásához. 

A különböző árnyékolási technikák 

alkalmazása. 

 

A tónusozást, segítő 

fantáziagyakorlatokat végzünk, egy 

színnel pl. felhőrajzok.  

 

A kontrasztokhoz kapcsolódóan fekete 

papíron fehér krétával dolgozhatnak. 

Fekete-fehér kontrasztok, tónusozás, 

szénnel, pasztellel, egy színnel (grafit, 

színes ceruza) 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 
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részben megfigyelés alapján geometriai formákat (pl. gömb) lerajzolni, tónusokkal megjelenítve a térbeliséget, megértve a 

megvilágítás és az árnyékképződés viszonyát.  

A geometriai formákon keresztül a formák vizuálisan megragadható törvényszerűségeire figyelni. 

Fantázia-rajzaiban a látványt, szabadon kifejezni kontrasztok, tónusok használatával. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 
A tanuló képes: 

Fény irányának felismerése,  

árnyékának ábrázolása egyszerű testeken. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A munkák kiállítása az osztályban.  

Iskolai kiállítások. 

 

 

PLASZTIKA 
 

Kulcskompetencia-területek: 
Nyitottság a kézműves munkákkal kapcsolatos ismeretszerzésre, valamint az ezzel kapcsolatos pályák iránt. 

A környezetünkben található természetes anyagok igényeink vagy szükségleteink szerinti átalakítása. 

A technológia és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek ismerete. 

Az elképzelések különféle módon történő kreatív kifejezésének fontossága. 

Az esztétikum mindennapi életben betöltött fontosságának a felismerése. 

A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. 

Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, beépítésének, valamint az új ismeretek és képességek új és más helyzetben 

történő alkalmazásának képessége. 

Az általánosan elfogadott szabályok és viselkedési formák elsajátítása, ahhoz, hogy képes legyen, hatékony és konstruktív 

módon részt venni a személyes és csoportos érintkezésben. 

A kommunikáció során a szóbeli közlés meghallgatása, megértése, valamint törekvés a tömör, világos, érthető, választékos és 

szakmai kifejezésmódra, és a saját érvek, elképzelések meggyőző módon történő megfogalmazására. 

 

Éves óraszám: Egy-egy témához kapcsolódóan, alkalomszerűen a főoktatásban. 

 

Megközelítési szempont: 
A 12. életévüket betöltött gyerekek a pre- pubertás korba lépnek, amelyet a földi érettség korának is nevezünk. A hatodik 

osztályban a formák az ásványokon keresztül jelennek meg, a statika, a formák szilárd jellemzői, határvonalai fontosak, „ a 

két lábbal a földön” jelleg válik hangsúlyossá. Az irány az építészet felé mutathat, így a római építészetben megjelenő ívek 

(diadalív, vízvezeték) kiváló lehetőséget adnak a statikai problémák bevezetésére. Dolgozhatunk kettesével, csoportban vagy 

akár az egész osztály bevonásával készülő közös alkotásokat pl. vízvezeték építése. A közös munka során az irányítás, a 

szolgálat, az igazságosság, a szabály, a törvény témái jelenhetnek meg, mely a római joggal kapcsolatos történelmi 

ismereteikhez is köthető. 

 

Előzetes tudás: 
Az ötödik osztály agyagozás óráinak tapasztalatai, különös tekintettel a formaképzés folyamatáról szerzett tapasztalatokra. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A formázás alapelemeinek 

felhasználásával, és azok művészi 

összhangba hozásával egy adott téma 

kidolgozása, művészi megformázása 

 

Formaképző erők megtapasztalása 

 

Az adott feladatra jellemző tipikus 

formák megtalálása, kialakítása 

 

Különböző kőzetek, ásványok, 

kristályok megformázása, jellegzetes 

alakjuk, formájuk, felületük kialakítása 

(legömbölyített formák, éles 

határvonalak, élek, lapok, csúcsok, 

sima, érdes felület stb.) 

 

Építészeti ívek, boltívek kialakítása, 

állékonysági, statikai feltételek 

A főoktatás epochái, különös 

tekintettel a természettudományos 

szaktárgyakra és a történelemre  

 

Kezünk által történő mozgásos 

tevékenységi formák 

 

A formázás alapelemeinek (homorú, 

domború, sík, él, csúcs) alkalmazásával 

egy adott téma kidolgozása 

 

Az előző években elsajátított 

tapasztalatok, ismeretek alkalmazása új 

technikákkal kiegészítve 

 

A verbális közlés megértése mellett a 

munkamozzanatok bemutatásának a 

megfigyelése, alkalmazása 

A munkavégzés folyamán pedig fontos 

szerepe van a szakmai jellegű 

beszélgetésnek, megbeszélésnek 

Különböző jellegű feladatok 

elkészítése, megformázása agyagból: 
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figyelembevételével, csoportos 

munkában (diadalív, vízvezeték 

modellje) 

 

Tárgyalkotás 

Motorikus képességek 

Forma-, arányérzék, szemmérték 

Tervezés 

Művészi érzék, szépség, esztétikum, 

igényesség  

Térbeliség, térlátás 

Egyéni ötletek, megoldások 

Önbizalom, sikerélmény, motiváltság 

Munkamorál, következetes 

munkavégzés 

Együttműködés 

Az anyag és tulajdonságainak, 

valamint megmunkálásának ismerete 

A feladat és megvalósításának átlátása, 

megtervezése 

Az elsajátított ismeretek új feladatok 

esetében történő alkalmazása 

Emlékezet 

Gyakorlati gondolkodás 

Együttműködés 

Felfogás, megértés 

Megfigyelés, leutánzás 

Akarat, kitartás, feladattartás 

Szabályszerűség, szabályok követése 

Figyelem, koncentráció 

Önállóság  

Beszélgetés, megbeszélés 

Fegyelem, rendtartás 

 különböző kőzetek, 

ásványok, kristályok 

alakjainak megformázása 

 sziklák, barlang formázása 

vízeséssel 

 diadalív modelljének építése 

 római vízvezeték 

modelljének építése 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Egyre határozottabb ismeretekre tesznek szert az agyaggal és az agyagozás technikáival kapcsolatban. 

Tapasztalatot szereznek a formaképzés folyamatáról. 

A szóbeli kifejezőképesség gazdagodik, megtanúlják használni a formák leírására alkalmas szókincset. 

Statikai törvényszerűségeket ismernek meg. 

Legyen együttműködő, és aktív részese a munkafolyamatnak. 

Tudjon párban, csoportban együtt dolgozni társaival. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
Együttműködő részvétel a munka folyamán. 

Legyen képes együtt dolgozni társaival a közös munkákban. 

A feladatok megfelelő szintű elkészítése. 

 

Az értékelés módja: 

Az értékelés legfőbb módja az, hogy közösen nézünk rá az elkészült munkákra, és megbeszéljük a munka folyamatát és 

eredményét. Így a gyerekek nemcsak betekintést nyernek a formák sokféleségébe, hanem megtanulják megfogalmazni 

tapasztalataikat és egymásra odafigyelve a másikat meghallgatni. A gyerekek munkáit az év végén, az osztályok az évben 

készített kézimunka és kézműves munkáinak kiállításán is bemutatjuk. 

 

 

KÉZIMUNKA 
 

Kulcskompetencia területek 
anyanyelvi kommunikáció 

a tanulás tanulása 

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 kulturális 

matematikai és technikai kompetenciák 

 

Éves óraszám: 54 óra  

 

Megközelítési szempontok: 
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A gyermekek 12 éves korára testük harmonikus arányai felbomlanak, a végtagok kezdenek túlsúlyba kerülni, s az izomzat válik 

egyre fontosabbá. A serdülés felé vezető úton az emberi és állati formákból kiindulva háromdimenziós tárgyakat készítünk, saját 

tervezés és minta szerint. Fontos mozzanat a kifordítás folyamata (amely egybeesik a gyermekek első próbálkozásaival, hogy 

belső lényüket kívül is mutassák), például a kitömés és formálás tevékenységein keresztül. A tanév első felében a csontozaton 

megerősödő izomzat leképezéseként gyapjúval tömött állatokat is készíthetnek a gyerekek. 

 

Előzetes ismeretek: 
A sokféle öltéstechnika célszerű használata. 

A kötési, horgolási ismeretek készségszintű alkalmazása. 

A tervezési folyamatok önálló kivitelezése. 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

Saját testük arányainak felfedezése és 

megtapasztalása.  

A megfigyelések által az empátiás 

képességek fejlesztése.  

Állati karakterek, minőségek 

felismerése 

Önálló ízlés, belső igényesség 

fejlesztése. 

Arányérzék fejlesztése. 

Testarányok és méretek 

megtapasztalásával a környezetükhöz 

való kapcsolódásuk reális 

szemléletének erősítése 

A sokszínű emberi és állati minőség 

minél többrétű megtapasztalása és a 

gyakorlatba való átültetése, biológiai 

ismereteik további bővítése. 

 

Témák: 
Emberi és állati formákból kiindulva 

háromdimenziós tárgyak készítése, 

saját elképzelés, tervezés és minta 

szerint. 

Megfigyelésen alapuló állatfigurák 

varrása 

Kitöméssel emeljük a síkból a térbe az 

elkészítendő tárgyakat. 

A gondolati tartalmak tükrözése a 

tárgyakban. 

 

Kapcsolódási pontok: 
A saját és más népek öltözködési 

kultúrájának megismerése, a földrajz 

tantárgyhoz kapcsolódva. 

Természetismeret-földrajz 

Matematika; 

Biológia; 

Formarajz-rajz; 

 

Emberi vagy állati alakok mintaterve, 

melyeknek részeit összevarrják 

 

Filcállatok szabása minta alapján, 

töméssel. Összeillesztés, varrás. 

 

Batikolás (csomózótechnika) 

 

Babaruha készítése. 

Gyöngyszövés és fűzési technikák. 

 

Szabásminta készítése  

Pontos előrajzolás és kivágás Tömés 

Kiegészítő munkálatok (horgolás és 

subatechnika igény szerint)  

Díszítővarrások elsajátítása és 

alkalmazása 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 

Az tanult öltéstechnikák, a horgolás és a kötés tudásának elmélyítésére, biztos alkalmazására 

Egy baba elkészítésére teljes öltözékkel, és egy élethű állatfigura kivitelezésére 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
A tanuló képes: 

Biztonsággal használni a tanult öltéseket a különböző munkafázisokban.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A készülő munkadarabok folyamatos korrekciója.  

Mindennapi használat.  

Iskolai kiállítás. 

 

 

 

FAFARAGÁS 
 

Kulcskompetenica-területek  
kulturális 

matematikai és technikai kompetenciák 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: évi 54 óra 

 

Megközelítési szempontok: 
Ez évben jelenik meg a faragás során a térbeli ábrázolás. Az egyik fő motívumunk az egyenes és görbe térbeli megvalósítása. 

Ilyen pl. a fakanál esetében az egyenes vagy görbe nyél, és a gömbölyű kavarórész. A fakanál fején a homorú, domború 

formák szabályos kialakítása, és azok összhangba hozása a kinti és benti tér megtapasztalásával is kapcsolatos. 

 

Előzetes tudás: 
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Ismereteik vannak már néhány puhafáról, és tapasztalatuk azok megmunkálásában (pl. fenyő, hárs, mogyoró, nyár). 

Gyakorlatuk van a faragókés és az alap famegmunkáló szerszámok használatában (pl. fűrész, ráspoly, véső, furdancs). 

Kipróbálták az alap famegmunkálási technikákat (pl. hasítás, vágás, faragás, vésés, fúrás). 

Az egyes famunkák elkészítésénél már találkoztak az egymásra épülő munkafolyamatokkal, azok optimális sorrendjével. 

smerik a műhely rendjét, viselkedési és balesetvédelmi szabályait. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Nyitottság a kézműves tevékenységek 

iránt 

Az alkotás öröme, öröm a munkában, 

lelkesedés, sikerélmény 

Szorosabb kapcsolat a természetes 

anyaggal, ezáltal a természeti 

környezettel 

Természetközeli szemlélet kialakítása, 

megerősítése 

A múlt értékeinek és a hagyományos 

népi tárgyalkotó kultúrának a tisztelete. 

Kézügyesség, motorikus képességek 

forma-, arányérzék, szemmérték 

Esztétikum, szépség, igényesség 

Egyéni elképzelések, ötletek, fantázia 

Érdeklődés, önbizalom, sikerélmény 

Figyelem 

Felfogás, megértés 

Kitartás 

Megfigyelés, leutánzás 

Emlékezet 

Együttműködés  

Fegyelmezett, biztonságos munkavégzés 

Odafigyelés saját magára és a másikra 

Szabályok tisztelete, követése 

Fegyelem, rendtartás 

Beszélgetés, megbeszélés 

 

A faanyag különböző famegmunkáló 

kéziszerszámokkal történő megfelelő 

nagyságúra hasítása, vágása, majd a 

kívánt formák kialakítása  

(domború, homorú, hullám, egyenes, 

görbe, sík, stb. formák). 

Használati eszközök és játékok 

készítése.  

fakanál (domború – homorú) 

fedeles fűszeres doboz 

teknős 

különböző állatfigurák 

tornász 

kereplő 

fűszeres kanálka 

 

 

Egyéni elképzeléseken alapuló szabad 

munkák is lehetségesek. 

Tárgyalkotás, igény valami 

létrehozására 

Az előző évben elsajátított tapasztalatok, 

ismeretek és munkamódszerek 

alkalmazása új technikákkal kiegészítve 

Szerszámok eszközök segítségével, 

kezünk által történő, mozgásos 

tevékenységi formák: 

hasítás 

vágás, fűrészelés 

faragás 

vésés 

ráspolyozás, reszelés 

fúrás 

csiszolás 

 

A verbális közlés figyelme és 

megértése mellett a munkamozzanatok 

bemutatásának megfigyelése, majd 

utánzás útján történő alkalmazása. 

 

Használati eszközök készítése 

Játékok készítése 

 

További munkák készítésére is van 

lehetőség. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 

Fegyelmezett munkavégzésre, a balesetek elkerülésére. 

Puha- és keményfák – melyekkel dolgoztunk – megismerésére, valamint azok alaptulajdonságainak megnevezése (többnyire: 

hárs, fenyő, nyár, valamint cseresznye, bükk, juhar).  

felismerni a puha – és keményfákat, valamint azok alaptulajdonságai között különbségeket tenni 

Szálirány felismerésére, évgyűrűk ismeretére a fa növekedése szempontjából. 

A használatos famegmunkáló szerszámok és eszközök ismeretére, azok biztonságos, szakszerű alkalmazására 

A késsel történő finomabb faragómozdulatok (hüvelykujj megtámasztás) biztos alkalmazására 

szakszerűen használni a homorú vésőt, és így szabályos homorú felületet kialakítani, valamint ezzel harmóniában lévő 

domború felületet (fakanál). 

Jártasságot szerezni a különböző fűrészek szakszerű használatában (rókafarkú, keretes, illesztő, lombfűrész). 

az éves feladatokat megfelelő szinten elkészíteni. 

Ügyelni a műhely rendjére, a szerszámok, munkaeszközök épségére, és az azokkal való megfelelő bánásmódra.  

 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  
A tanuló képes: 

fegyelmezetten dolgozni. 

A szerszámokkal, munkaeszközökkel történő megfelelő bánásmódra, azok épségének megóvására  

Biztonsággal használni az alap famegmunkáló szerszámokat, különösen a faragókést, a homorú vésőket, a fűrészeket.  

A feladatokat - ha szükséges segítséggel - elfogadható szinten elkészíteni.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Az értékelés alapja az éves munkára vonatkozó, év elején történő követelmények, szabályok, elvárások ismertetése, 

tudomásul vétele, valamint az egyes munkák megkezdésekor, az annak elkészítésére vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az egész tanév teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi 

szöveges értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 

Minden egyes munka befejezése után sor kerül egy értékelő beszélgetésre a diákkal. Ilyenkor szemrevételezzük elkészült 

munkáját, megnézzük megfelel-e az elvárásoknak, alkalmas-e a funkciójára, ha lehet, ki is próbáljuk. Megnézzük és 

megbeszéljük továbbá esztétikai kidolgozását, kiemelve pozitívumait, esetleg hiányosságait. 
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Egy-egy különlegesen szépen vagy egyedi megoldásokkal elkészített munkát az egész csoport előtt is megnézünk, 

megbeszélünk. 

A tanév végén kiállítást szoktunk rendezni az iskolában az egyes osztályok az évben készített munkáiból, melyen a kézműves 

órákon készült dolgok is ott vannak. E munkák gyakran elkerülnek a város más intézményeibe, kiállításaira is. 

 

 

DRÁMA 
 

Kulcskompetenica-területek  
anyanyelvi kompetencia 

 a tanulás tanulása 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 12 óra 

 

Módszertani megközelítés: 
A 6. osztályban a közösen végzett, pontos, fegyelmezett gyakorlatok és ezek ellentéte, a rögtönzött, szabad jelenetek állnak 

a középpontban. Mindkettő a belső fegyelmet, és a koncentrációt, figyelmet iskolázza más-más irányból. Az önállóság, 

éberség fejlesztését célzó gyakorlatokat is át kell hatnia a művészi minőségnek, élménynek. Fontossá válik az 

önérvényesítés, a küzdelem, a konfliktus mint fogalom itt vezethető be. A jelenetek, improvizációk megbeszélése, a külső 

nézőpont (ne takarj, kifelé játssz stb.) tudatosítása is hangsúlyosabbá válik.  

 

Előzetes tudás: 
Van bátorsága és képes érzelmet, értelmet tükröző csoportos és egyéni megszólalásra. Gesztusaiban, szövegmondásában 

törekszik a színpadi formanyelv kialakítására.  

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

 

A memória fejlesztése, a harmónia, a 

belső mozgékonyság kiteljesítése. 

 

Önállóság, éberség. 

 

Pontos megfigyelés, utánzás. 

 

Térérzékelés. 

 

A magyar nyelv és irodalom órák tér-, 

mozgás, ritmus érzékelési gyakorlatai,  

beszédtechnikai gyakorlatai. 

A mozgás órák játékai. 

A művészeti órák érzékfejlesztő 

gyakorlatai. 

Önérvényesítés, küzdelem, konfliktus. 

Mozgás-mozdulatlanság. 

Férfi-nő; fény-árnyék; tragikum-

komikum; érzelmi ellentétpárok. 

Koncentrációs és figyelem 

gyakorlatok. 

 

Rögtönzésen alapuló játékok. 

 

Rövid, konfliktusra épülő  

darab megjelenítése színpadon.  

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes: 

a gesztusok és a hang energiájának, intenzitásával játszani, erővel, bátran szerepben maradni.  

Éberségében figyelni a színpadi tér dinamikájára, a konfliktust pozitív erőként megélni. 

megismerni színházi alapfogalmakat.  

Az önreflexió alapvető formáira. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  
A tanuló képes: 

a gesztusok és a hang energiájának, intenzitásával játszani.  

Erővel, bátran szerepben maradni.  

értékelni saját maga és mások játékát. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Előadás, bemutató az iskolai közösség előtt.  

 

 

ÉNEK – ZENE 
 

Kulcskompetencia területek: 
kulturális kompetencia 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

 idegen nyelvi kommunikáció 

 matematikai kompetencia 
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Éves óraszám: 72 óra 
 

Módszertani megközelítés: 
Az óráknak egyre fontosabb szempontja az esztétikai élvezet, komolyan lehet, sőt kell is dolgozni a zenei megszólaltatások 

minőségén. Az improvizációhoz kötődve elkezdődhet a zenei ítélet és ízlés fejlesztése. 

A gyerekeknek új élményt adhat más osztályokkal együtt formális énekkarban vagy zenekarban együtt zenélni, énekelni.  

Feltétlenül jó, ha az egyéni hangszerek ebben az évben belépnek az osztályba és helyet kapnak a zenei munkában.  

 

Előzetes tudás: 
A dúr-moll hangsor ismerete 

Gyakorlatok a két- és háromszólamú darabok éneklésében 

Ismerik az ütemeket, ritmikai értékeket, egyszerűbb ritmusképleteket 

Ismerik az alapvető zenei szakkifejezéseket 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 

 

A háromszólamúság mind az 

éneklésben, mind a hangszeres 

játékban megcélozható. 

 

Improvizálás képessége megadott 

témákra 

 

- Kottaolvasás és írás, előjegyzések 

helyes olvasásának képessége 

- Hangnemek felismerése  

- Hallásfejlesztés 

- Hangközök felismerésének képessége 

 

Témák: 
- Hangszeres zene: egyszerűbb 

reneszánsz és barokk táncok, átíratok 

játszása a meglévő hangszereken 

 

- Éneklés 

- népi táncdalok, népballadák 

- európai népdalok 

- Improvizatív énekgyakorlatok (pl. 

ritmushoz dallamot találni, kérdés-

felelet játék, visszhang-éneklés, stb.) 

- Találkozás a kvintkörrel 

 

 

Kapcsolódási pontok:  
Az akusztika tanulmányozása során 

(fizika főoktatás) a gyerekek 

találkozhatnak a zene tudományos 

vonatkozásaival, így elkezdődhet a 

különböző anyagok hangszínének 

felfedezése. 
- Európai dalok a földrajz epochához 

- Középkori zene, latin szövegű dalok a 

történelem epocha háttereként 

- Kamarazenélés, osztályzenekar 

 

- Improvizációs gyakorlatok 

(hangbeszélgetések egyénileg vagy 

csoportban, vezénylések, 

improvizáció a megadott témára, 

illetve előre megbeszélt instrukciók 

szerint: dinamika, sűrű-ritka, tempó, 

stb.) 

- Egyszerű kánonok komponálása 

 

- Kottaolvasás, kottaírás 

- Hangközök hallgatása, megismerése 

- Dallamalkotás improvizációval és 

annak lejegyzése 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

a következő kulcsfogalmakat megismerni és használni: hangrezgés, kvintkör, párhuzamos hangnemek, hangközök, 

frekvencia, felhangok 

fejlettebb csoportban klasszikus három, (esetleg négyszólamú) darabokat énekelni 

Saját hangszereivel bekapcsolódni a közös zenélésbe 

többszólamú furulyazenekarrral zenélni, dalokat kísérni, kamarazenélni osztályzenekarral 

Az improvizációs gyakorlatokkal zenei ízlésüket és ítélőképességüket fejleszteni 

A kottaírás-olvasás gyakorlása során megtanulni az előjegyzések helyes olvasását 

Felismerni a dúr és moll hangnemeket, valamint egyszerűbb hangközöket 

Megismerkedni a kvintkör fogalmával 

a zene és dráma kapcsolatát megismerni például az opera műfajában (Mozart: Varázsfuvola). 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  
A tanuló képes: 

a tanult dalok közül minimum három népdalt elénekelni 

aktívan bekapcsolódni a közös zenélésbe, éneklésbe, improvizálásba 

az osztályzenekar vagy kórus előadásában részt venni 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Az értékelés alapja az éves munkára vonatkozó, év elején történő követelmények, szabályok, elvárások ismertetése, 

tudomásul vétele, valamint az egyes témák megkezdésekor, az arra vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az egész tanév teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi 

szöveges értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 
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Minden téma befejezése után sor kerül egy értékelő beszélgetésre a diákokkal. Ilyenkor megbeszéljük teljesítményeit, 

megnézzük megfelel-e az elvárásoknak, s esetenként az osztályzenekar ill. kórus bemutatja teljesítményét az iskola 

közössége előtt 

 

 

EURITMIA 
 

Kulcskompetencia területek: 
Anyanyelvi kommunikáció 

Matematikai kompetenciák 

Személyközi és állampolgári kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítések:  
A mértani alakváltozások és eltolások a térben, egészen elemi módon segítik a növekvő tájékozódási és elvonatkoztató 

képességet. Ebben a korban kezd a gyermekek - eddig magától értetődő - mozgásharmóniája gyengülni. Különösen 

koordináló hatású lehet a zenei hangok tanulása, gyakorlása, illetve a hangközökön belül az oktáv átélése. Minden 

gyakorlatot át kell járnia a mozgás folyamatosságának és pontosságának. Nagy hangsúlyt kap ebben az évben a 

rúdgyakorlatok nehezebb térformákkal való kidolgozása, ami nemcsak a koordinációjukat, hanem térlátásukat és 

gondolkodási erőiket is nagymértékben fejleszti. 

 

Előzetes tudás:  
Biztos téri tájékozódás. A szófajok ismerete. Alapvető verslábak, mint jambus, trocheus, anapesztus, daktilus ismerete 

mozgásban. A zenei hangok ismerete. Karok és lábak egymástól független, de összerendezett mozgásának irányítása. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A mozgásharmónia, a helyes tartás 

megsegítése a rúdgyakorlatok által. 

 

A geometriai térlátás fejlesztése. 

 

A költészet alapelemeinek megismerése 

(rím,versláb,sorfajták).  

 

A tiszta gondolkodás alakítása. 

 

Zenei hangok,hangközök,dúr és moll 

megkülönböztetése, felismerése, átélése. 

Témák: 

Rúdgyakorlatok 

Bonyolult tükörformák 

Mértani alakváltozások,eltolások  

Oktáv,a hozzá tartozó térformával  

Rímformák 

Középkori latin szöveg feldolgozása 

Magánhangzók térformái 

 

Kapcsolódási pontok: 
A gyermek különböző tér, illetve 

geometriai formákban való 

mozgáskészsége elősegíti a geometria 

jobb megértését.  

 

A hallásgyakorlatok, illetve a zene 

euritmia elemei gyakorlásával 

továbbfejlődik zenei értésük.  

 

A latin, illetve római kori szövegek 

kidolgozásával nem csak a 

történelemhez,de az irodalomhoz is 

szorosan kapcsolódik az euritmia. 

A tematikának megfelelő különböző 

gyakorlatok  

 

Dúr és moll megkülönböztetése  

 

Hallásgyakorlatok 

 

A tiszta gondolkodást elősegítő 

gyakorlat:“TIAOAIT”  

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: A gyermek különböző tér, illetve geometriai formákban való mozgáskészsége segíti térlátását, 

téri tájékozódását. A rúdgyakorlatok hozzájárulnak mozgásharmóniájuk koordinálásában. A hallás gyakorlatok, illetve a zene 

euritmia elemei gyakorlásával tovább fejlődik zenei értésük. A pedagógiai gyakorlatok támogatják gondolkodásuk helyes 

alakulását. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 
A tanórákon és a bemutató órán való aktív részvétel. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  
Egy téma lezártával vagy a tanév végén előadás bemutatása 

 

 

GYAKORLATI ÉLET 
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GAZDASÁGTAN II. 
 

Kulcskompetencia-területek  
matematikai és technológiai kompetenciák 

anyanyelvi kommunikáció 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

állampolgári 

vállalkozói 

 

Éves óraszám: 10 óra 

 

Módszertani megközelítés:  
Kérdésekkel a közösségben működő folyamatokra irányítjuk a figyelmet, azok etikai kérdéseit is megbeszéljük a 

testvériségre téve a hangsúlyt. A beszélgetésekben a nyelv képi erejét használjuk, feltétlenül elkerüljük a direkt intellektuális 

moralizálást. 

 

Előzetes tudás: 
A Gazdaságtan I. modulban tapasztaltak. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Ismerjék az alapvető gazdasági fogalmakat 

Ismerjék a könyvelés fogalmát, tartalmát 

Tudjanak kamatos kamatot számítani 

Legyenek képesek egy egyszerű termelési 

folyamatot megszervezni és kivitelezni. 

Legyenek képesek ezt a folyamatot értékelni. 

Fejlődjenek az árképzéssel kapcsolatos 

ismereteik, bővüljenek az energiafelhasználás 

beépítésével. 

Legyenek képesek szempontváltásra 

Legyenek képesek saját ötleteik képviseletére, 

mások ötleteinek mérlegelésére. 

Legyenek képesek a kivitelezés során 

együttműködni 

Legyenek érzékenyek a felmerülő szociális 

kérdések iránt 

A gazdaság ősjelenségei: 

Önellátó-, csere-, pénzgazdaság 

A pénz fajtái: fogyasztási, kölcsön és 

ajándék pénz 

Könyvelés: időszámlák, kettős 

könyvelés 

A betét, kamat, hitel, bonitásvizsgálat 

A kamatképlet és alkalmazása 

Termék, áru, tervezés 

reklám 

 

 

 

 

 

Matematikai készségek gyakorlása 

:százalék- és kamatszámítások 

Hitelek értelmezése-magyarázat 

Egyszerű kettős könyvelés 

készítése 

Gyártási folyamat tervezése 

Gyártási folyamat lebonyolítása 

Árképzés 

Kommunikációs képességek 

gyakorlása: magyarázat, érvelés, 

meggyőzés tapasztalati alapon 

Írásbeli fogalmazások készítése: 

önálló gondolatok 

megfogalmazása problémafelvetés 

után 

Egyéni és csoportmunkák 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes:  

érdeklődéssel fordulni a gazdasági élet felé.  

aktívan részt venni közös elképzelések megvalósításában.  

kooperatívan és szociális érzékenységgel fordulni a jelenségek felé.  

az új feladatokhoz bátran hozzákezdeni  

a decentrálásra.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  
A tanult gazdasági fogalmak ismerete 

Aktív órai jelenlét 

Rendezett füzet 

A projektben való támogató jelenlét 

 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Egy szabadon választott témáról írásbeli dolgozat készítése, és annak minősége 

A projektben való jelenlét minősége  

 

 

TANULÁSMÓDSZERTAN 
 

Kulcskompetencia-területek  
a tanulás tanulása 

 

Módszertani megközelítés:  
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A tanulásnak többféle értelmezése van. Ezeken az órákon a hagyományos értelemben vett iskolai tanuláshoz szükséges 

képességek fejlesztése történik, azoknak a tanulási módszereknek és viszonyulási formáknak az elsajátítása, amelyek bármely 

tantárgy eredményes tanulásához biztos alapot adnak. 

Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan c. könyve adja az órák gerincét. A gyakorlás az aktuális tanulnivalókon keresztül 

történik. Az önállóság és ennek az önállóságnak a mentorált tanulása kerül előtérbe. Az eltérő képességekkel rendelkező 

tanulók egy közös alap után differenciáltan kapnak lehetőséget az önálló gyakorlásra. Ennek lényege, hogy egy megfelelő, 

saját időritmust találjanak, és azt tartsák.  

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Előzetes tudás: 
Az előző 5 évfolyamon a különböző tantárgyakhoz, ismerettartalmakhoz organikus módon kapcsolódtak azok a fejlesztések, 

módszerek, amelyek a tanulásmódszertan tudatosabb tanulását megalapozták.  

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 

A tanulás, tanulási szokások fogalma (Mit értünk 

általában ezeken?) 

Módszertani készségek, képességek fejlesztése: 

Élő beszéd gördülékennyé tétele 

Hangos, kifejező felolvasás, helyes intonálás 

fejlesztése 

Emlékezetfejlesztés 

Szókincsfejlesztés 

Szövegértés fejlesztése 

Szöveg-feldolgozási módszerek elsajátítása 

A figyelem tudatos irányításának képessége és a 

monotónia tűrés fejlesztése 

A koncentrált munkára való beállítódás fejlesztése 

A gondolkodási képességek fejlesztése 

Az önellenőrzés szerepének tudatosítása, 

módszerének elsajátítása 

 

Önbizalom, akarat fejlődése: kedv a tanuláshoz, 

kitartás a gyakorlásban  

 

 

Az éppen aktuális 

tanulnivalók különböző 

tantárgyakból. 

 

Csoportos és egyéni 

szövegfeldolgozások kérdésekkel, 

gondolattérképpel 

Beszédtechnikai - és légző gyakorlatok 

Szónoklatok felolvasása, 

memorizálása, önálló előadása 

Kreatív írás gyakorlatok 

Címek alapján következtetés a 

tartalomra, előzetes ismeretek 

összegyűjtése, egybevetése a 

szöveggel: azonosságok, 

hasonlóságok, eltérések 

Magyarázó ábrák készítése a szöveg 

alapján 

Papír-ceruza gyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok 

Megfigyelési gyakorlatok 

Csendgyakorlatok 

Szövegmondási gyakorlatok 

Koncentrációs játékok 

Logikai feladatok megoldása 

Ötletgyűjtés 

Önellenőrzés segédanyagokkal 

(kérdőív, feladatsorok) 

Csoportos beszélgetés az érdeklődés és 

a tanulás kapcsolatáról. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló képes:  

udatosabban figyelni a tanulásra,  

szívesen végezni a gyakorló feladatokat,  

rendszeressé, és időben gazdaságossá válni az otthoni munkájában.  

A különböző tantárgyakban elért teljesítményeik a képességeiket hívebben tükrözik.  

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 
A tanuló képes: 

Az órákon való aktív részvételre,  

a feladatok rendszeres elvégzésére. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Tanulmányi eredmények alakulásának követése 

7. évfolyam 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Kulcskompetencia-területek  

 anyanyelvi kommunikáció 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák  

a tanulás tanulása 
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állampolgári 

vállalkozói 

kulturális 

 digitális kompetencia 

 

Éves óraszám: 122 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A történelemtanítás és művészettörténet (perspektíva, csillagászat) témakörei adják a szövegválasztáshoz az anyagot a 

főoktatásban, ezek elsősorban a nagy földrajzi felfedezésekhez, a feltalálók életéhez és a reneszánszhoz kapcsolódnak. A 

gyermekeket a választott szövegeken, olvasmányokon keresztül arra ösztönözzük, hogy önállóan is olvassanak és kutassanak 

olyan területeken, amelyek az órai munkából merítve megérintették őket. Tanulmányt készíthetnek belőle, kiselőadást 

tarthatnak, írásban vagy szóban könyvismertetéséket végezhetnek, projektszerűen kiállítást tervezhetnek. A leíró nyelvtan 

keretében eljutnak az összetett mondatok elemzéséig. A gyerekeknek érezniük kell a minőségi különbséget az alárendelés és 

a mellérendelés között. 

A nyelv vizsgálatának másik előnye, hogy alkalmat ad a metaforák és költői képek világának felfedezésére. Az önálló 

fogalmazások, tanulmányok, esszék írása az órai jegyzetelésekből tovább folytatódik ebben az osztályban. A diákoknak azon 

kell dolgozniuk, hogy miként figyeljenek meg természeti vagy kultúrtörténeti jelenségeket, és mérlegeljék, hogy mit érdemes 

ezekkel kapcsolatban elmondani, úgy, hogy mondandójuk közvetlenül a tényekre vonatkozzanak. A sűrítés, kiemelés 

alkalmazása fontos gyakorlati feladat. Írásban és szóban egyaránt pontos leírásokat kell adniuk folyamatokról, jelenségekről, 

eseményekről és más megfigyelésekről. 

 

Előzetes tudás: 

Biztos szövegértő olvasás, szóbeli és írásbeli fogalmazásban élményeken alapuló cselekmény és leírás készítésében való 

gyakorlottság és tapasztalat.  

 

Fejlesztendő képességek, készségek Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységek 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése , 

Törekvés a jól formált,  

nyelvileg igényes beszédre  

és a megfelelő  

artikulációra.    

A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd 

összehangolásának képessége különféle 

beszédhelyzetekben. 

Figyelem a szöveg tartalmát és a beszélő 

szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek 

alkalmazására  

 

Törekvés a hallgatósághoz, a 

beszédhelyzethez való alkalmazkodásra, az 

árnyalatok érzékeltetésére. 

  Rövid hallott szöveg üzenetének, érzelmi 

tartalmának megértése. 

 Ismert tartalmú szövegek biztonságos, 

értelmező hangos olvasása 

Nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, 

ismeretterjesztő, publicisztikai szövegek 

önálló olvasása és megértése. 

  Különböző műfajú és rendeltetésű szövegek 

szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárása és 

értelmezése. Szöveg és kép viszonyának, 

összjátékának megfigyelése.   

 

Aktív szókincs gazdagítása. 

Több mondatos vélemény a szövegekben 

megjelenő szereplők élethelyzetéről, 

cselekedeteiről, tulajdonságairól, 

magatartásáról.  

Szövegek műnemi műfaji különbségének 

érzékelése (pl. mese és dokumentum, lírai 

költemény és elbeszélés, drámai 

alaphelyzetek). 

 

Írás, szövegalkotás 

Az írástechnika továbbfejlesztése: a tanulási 

Témák: 

Európai  és magyar reneszánsz 

Janus Pannonius, Balassi Bálint 

életpályák 

Shakespeare- mesék, a reneszánsz 

dráma kialakulása (pl. Macbeth, 

Szentivánéji álom, Romeó és Júlia, 

Lear király) 

Commedia dell’ arte 

Jellem, és helyzetkomikum 

felismerése, alkalmazása 

Karinthy: Így írtok ti, peródia, a 

humor költői eszközei 

 

Arany János balladái és 

Modern  lírai költészet 

 

Trisztán és Izolda 

Ajánlott irodalom: 

Marco Polo életrajza; Bodo Kühn: 

Gutenberg mester élete; Barabás 

Tibor: Máglyák Firenzében;  

Baktay Ervin: Kőrösi Csoma 

Sándor élete; Leonardo da Vinci 

írásai;  Erdődy Sándor: Így élt 

Magellán; Sasoknál magasabban; 

Így élt Husz János; Rónaszegi 

Miklós: Hínáros tenger; Karliczky 

Margit: Janus Pannonius;  Eve 

Curie: Madame Curie; Hegedűs 

Géza: Megkondulnak a harangok, 

A menekülő herceg;  Csingiz 

Ajtmatov: A fehér hajó; Gerald 

Durrell: Madarak, állatok és 

rokonok; Mikszáth Kálmán: Szent 

Péter esernyője, A két koldusdiák; 

Jókai Mór: Az utolsó budai pasa; 

Törökvilág Magyarországon; 

Lamb: Shakespeare-mesék; Irwing 

Hallott szöveg rövid szóbeli 

összefoglalása.  A beszélő fellépésének, 

szóbeli viselkedésének megfigyelése. 

Saját vélemény megfogalmazása és 

megvédése egy-egy érv említésével a 

témának és a beszédhelyzetnek 

megfelelően. Mások véleményének 

meghallgatása, megértése többszereplős  

helyzetekben. 

A különböző mondatfajták 

hanglejtésének megfigyelése és 

reprodukálása a hangos olvasásban.A 

szövegelemzés alapvető eljárásainak 

önálló alkalmazása (a téma, előadásmód 

megállapítása, a lényeg kiemelése, 

adatkeresés, időrendi ok-okozati, 

analogikus, szimbolikus kapcsolatok, 

válaszadás kérdésekre, vázlatkészítés, 

összefoglalás). 

Az információs kommunikációs 

társadalom (továbbiakban IKT) 

műfajainak megfelelő olvasási szokások 

gyakorlása,  Rövidebb szépirodalmi és 

nem szépirodalmi szövegek önálló 

olvasása, kulcsszavak, szerkezeti 

egységek összefoglalása. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező 

tolmácsolása. Ismert szövegek 

megjelenítése drámajátékkal. 

Mindennapi élmények, olvasmányok, 

látvány-, hang-, mozgóképélmények 

tartalmának felidézése, elmondása. 

Különböző szövegek néma és hangos 

olvasása.  

Az olvasási stratégiák, a szövegértő 

olvasást támogató olvasási típusok 

folyamatos gyakorlása. 

Különféle ábrák, illusztrációk 

értelmezése. 



 138 

igényeknek megfelelő, olvasható, esztétikus 

és rendezett írásmód gyakorlása.   

Hallás utáni jegyzetelés alapjai. 

Mondatalkotás, néhány mondat 

összekapcsolásával szövegalkotás, törekvés 

az összett mondatok alkotására. 

Alapvető nyelvhelyességi, helyesírási 

ismeretek tudatos alkalmazása. 

Az anyaggyűjtés és elrendezés alapjainak a 

megismerése, alkalmazása. 

A központozás helyes alkalmazása.  

 A témához megfelelő műfaj és stílus 

kiválasztása. 

 A történelmi vagy társadalmi 

kérdések ellentétes irányokból való 

megközelítése 

  

Tanulási képesség fejlesztése 

Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek 

megalapozása és gyakorlása.  

Vázlatkészítés alapjai tanítói irányítással.  

Szöveg értelmezése, egyszerű ok-okozati 

összefüggés felismerése; következtetések. 

A szöveges emlékezet aktivizálása, szövegek 

pontos megfigyelése, azonosítása és 

felidézése. 

 

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek 

Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése 

gyakorlati tapasztalatok alapján  

 

Néhány alapvető helyesírási szabály 

megismerése és alkalmazása (a 

mondathatárok jelölése, nevek írása, az 

egyszerű szavak elválasztásának szabályai). 

Ismerkedés helyesírási kézikönyvekkel.  

Javítás tanári irányítással és önállóan. 

Beszédmódok különbségeinek érzékelése. 

Az anyanyelv és az idegen nyelv 

különbségének felismerése 

 

Mondatszerkezet, alá és mellérendelt 

mondatok különbségének érzékelése. 

 

Irodalmi kultúra 

A reneszánsz irodalom jellemző műfajainak 

(szonett, epigramma óda, himnusz, dal elégia)  

karakterizálása. Helyzet -és jellemkomikum 

formáinak felismerése, a jellemzés 

eszközeinek tudatos alkalmazása. 

A költői nyelv néhány sajátosságának 

megfigyelése (ellentét, hasonlat, metforikus 

trópusok, ismétlés).   

Néhány fontosabb költői kép és alakzat 

felismerése, szerepük, hangulati hatásuk 

megfigyelése. 

A versszak felismerése, egyszerű jellemzése 

(sorok száma, hosszúsága, szótagszáma). 

 A versszak és a nagyobb szerkezeti egységek 

viszonyának megértése, bekezdések kezdő és 

befejező formák felismerése, gyakorlati 

alkalmazása.  

A lírai mű középpontjában álló gondolat, 

illetve érzelem azonosítása.   

A lírai mű témájának és hangulatának, 

hangnemének felismerése. 

 

Stone: Michelangelo; Majtényi 

Zoltán: Az utolsó ítélet; Gárdonyi 

Géza: Egri csillagok; Aszlányi 

Károly: Kalandos vakáció; 

Tarkovszkij: Az én nagy barátom; 

Mark Twain: Tom Sawyer 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

személyes élmények felidézése és 

megosztása. 

Rövid szövegek alkotásának gyakorlása 

(pl. kisebb leírás, rövid elbeszélés, több 

soros, felépített jellemzés). 

Írásban és szóban egyaránt pontos 

leírások készítése folyamatokról, 

eseményekről és más megfigyelésekről. 

Vázlatkészítés, kérdések fogalmazása, 

ajánlásírás mások számára, életrajzi 

kutatások  rövid önálló fogalmazás 

(hangulat-, tárgyleírás, jellemzés, 

törekvés  a kísérletek pontos leírására, a 

történelmi események gazdag, képszerű 

és drámai elbeszélésére).  

Az osztálykirándulásokhoz hasonló 

események elbeszélése, 

információgyűjtés, különböző stílusú 

levelek megírása.  

Szándékaik és kívánságaik 

kifejezésének szóbeli ás írásbeli 

gyakorlata.  

A helyesírás fejlesztése diktálás utáni 

leírással. 

Különféle dramatikus formák 

kipróbálása (pl. bábjáték, árnyjáték, 

némajáték, versmondás, 

helyzetgyakorlat).  

Aktív szókincset fejlesztő gyakorlatok. 

(az egy- és többjelentésű szavak 

felismerése, rokon értelmű szavak 

gyűjtése). 

Az ajánlott olvasmányok közös 

feldogozása olvasónapló formájában. 

könyvtárlátogatás, 

Feladatvégzés könyvekkel, 

gyermeklapokkal (válogatás, 

csoportosítás, tematikus tájékozódás). 

Szójelentések, kifejezések, állandósult 

szókapcsolatok gyűjtése, felismerése ( 

pl. szinonímák, ellentétek keresése). 

A stílus és nyelvi kifejezőeszközök 

gyakorlása szóban és írásban.  

Tartalommondás; a cím és a szöveg 

kapcsolatának magyarázata; címadás. 

Ismerkedés változatos ritmikai, zenei 

formálású lírai művekkel: ezek közös és 

önálló olvasása és feldolgozása a 

klasszikus, a kortárs magyar és 

világirodalom köréből.Rövidebb epikai 

művek, népköltészeti alkotások, 

elbeszélések olvasása.  Elbeszélő 

művek közös és önálló olvasása, 

feldolgozása tanári segítséggel, 

csoportosan és egyénileg. A megismert 

formák alkalmazása a mindennapi 

történetmondásban, a kreatív írásban. 

Történetek főszereplőinek azonosítása. 

A történet idejének és helyszínének 

azonosítása. 

 A cselekmény kezdő- és végpontjának, 

a cselekményelemek sorrendjének, 

összefüggéseinek megállapítása. 

Annak megállapítása, hogy ki beszéli el 

a történetet.   

Népi játékok, dramatizált formák (pl. 
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Alapvető emberi alaphelyzetek, irodalmi 

témák felismerése az olvasott művekben. 

Az irodalmi mű közvetlenül adódó (szó 

szerinti) jelentésének felismerése és 

megfogalmazása. 

Törekvés a közvetlenül adódó jelentés 

árnyalására, általánosítására személyes 

tapasztalatok, más irodalmi és nem irodalmi, 

verbális, hangzó és képi szövegek 

bevonásával. 

 

Itélőképesség, esztétikai és történeti érzék 

fejlesztése 

 

A nem saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. A konfliktusok 

formáinak: érzésbeli-gondolati- akarati 

megnyilvánulások megfigyelése.   

meserészletek) olvasása, illetve 

előadása.  Mindennapi konfliktusok 

átélése drámajátékban (pl. bábjáték).  

Beszélgetések a jó és a rossz, a 

törvényserűség, véletlenszerűség,  

fogalmának használatáról. 

Magatartásmintákról, az egyén és 

közösség viszonyáról. A természeti, 

társadalmi különbségekről. A művészet 

szerepéről. Cél, eszköz megjelenési 

formáiról.   

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

adott témában különböző nézőpontokat és véleményeket védeni és cáfolni, árnyalt érvelésre,  

rövid beszédet tartani meghatározott témában, 

saját jegyzeteik alapján be tudnak számolni az olvasott szövegekről, saját szavaikkal, szabadon, 

az olvasott vers és próza befogadói élményét árnyaltan tudják megfogalmazni, egyéni színezettel, 

olvasható, jó tempójú egyéni írásmóddal rendelkeznek, 

előadás utáni beszélgetést követően önállóan tudnak összefoglaló jegyzetet készíteni, 

felismerni az alárendelt és mellérendelt mondatok fajtáit, a mondat fő részeit (alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők) 

ágrajzban ábrázolni, 

felismerni a költői stílus sajátosságait, 

jellemezni a lírikus, epikus és a drámai költészetet, alapvető eszközeit, stílusjegyeit  

összehasonlítani a magyar nyelv és a tanult idegen nyelvek nyelvtani rendszerének bizonyos elemeit, 

versek, rövid prózai szövegek, memoriterek szöveghű, kifejező elmondására. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanuló képes: 

- beszédben, versmondásban tudatosan alkalmazni a helyes légzés, helyes ejtés szabályait, 

- a ritmusnak megfelelően időmértékes és ütemhangsúlyos verseket tanári vezetéssel együtt szavalni, hallás után a 

különbséget felismerni, 

- pontos megfigyelés után a leírás, jellemezés és érvelés alapvető technikáját alkalmazni, mondanivalója tömörítésére, 

- hallás után képes  füzetében dolgozni, önellenőrzés igényével rendelkezni, 

- különböző stílusú könyveket olvasni önállóan és tartalmukat szóban és írásban összefoglalni, 

- adott témában különböző nézőpontokat és véleményeket védeni és cáfolni, árnyalt érvelésre,  

- rövid beszédet tartani meghatározott témában, 

- olvasható, jó tempójú, egyéni írásmóddal rendelkezni, 

- az összetett mondat  logikai nyelvtani viszonyait felismerni,  

- megérteni és használni az irodalom, esztétika, etika alapvető fogalmait, kifejezéseit, 

- önállóan, értő módon a memoritereket előadni, 

- ismeri a tanult irodalmi portrékat (pl.Janus Pannonius, Balassi, Shakespeare).   

  

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az éves dráma bemutása. 

Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés  képességének, a beszédkészség folyamatos és  évvégi mérése. 

Kiselőadás.  

Házi dolgozat, olvasónapló, tollbamondás,memoriterek. 

 

 

 

SZÁMTAN, MATEMATIKA 
 

Kulcskompetenica-területek  

a matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazása/összeadás, kivonás, szorzás, osztás/, valamint mértékegységek, törtek 

matematikai kifejezésmód és gondolkodásmód használatára való képesség 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 
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Éves óraszám: 126 óra 

 

Módszertani megközelítés:   

A szám-és műveletfogalom elmélyítése, bővítése, magasabb absztrakciós szintre emelése. A logikus gondolkodás, az 

önellenőrzés igényének és képességének alakítása. A kézügyesség fejlesztése, a pontos, esztétikus munkavégzésre törekvés. 

Helyes kommunikációs képesség fejlesztése. 

 

Előzetes tudás: 

Az egész számok körében a négy alapművelet elvégzése írásban és szóban. Százalékszámítás. Egyszerű szöveges feladatok 

értelmezése. Síkbeli alakzatok közül a háromszögek, négyszögek ismerete. A körző, a vonalzó, a szögmérő használatának, 

egyszerű szerkesztési eljárásoknak az ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Fejszámolás állandó ápolása 

Racionális számok fogalmának megismerése 

Racionális számokkal való műveletek 

elvégzésének képessége  

Algebrai egész kifejezések fogalmának 

megértése, a helyettesítési érték 

kiszámításának képessége 

Egy ismeretlenes, lineáris gyenletek 

megoldásának képessége 

Matematikai szövegértés 

A hatványozás fogalmának megértése  

A hatványozás azonosságainak felismerése 

Számolás képessége hatványokkal 

Geometriai szerkesztéseknél: 

Önállóság 

:Pontosság 

Igényesség 

Szimmetria felismerése 

A tanultak alkalmazásának képessége – 

analógia, általánosítás, elvonatkoztatás 

képessége 

 

 

 

 

Témák: 

 

A négy alapművelet racionális számokkal, 

a műveletek tulajdonságai 

Zárójelek bevezetése, műveleti sorrend 

zárójel használatakor és felbontása esetén 

is 

Algebrai egész kifejezések , szorzás, 

kiemelés, helyettesítési érték 

Egynemű kifejezések, összevonásuk 

Egy ismeretlenes, lineáris egyenletek. 

Mérlegelv 

Szöveges feladatok megoldása 

próbálgatással, következtetéssel, egyenlet 

felírásával 

Becslés. A megoldás  létezésének 

eldöntése, ellenőrzése a szöveg alapján 

A hatványozás fogalma pozitív egész 

kitevő esetén  

A hatványozás azonosságai 

Számok négyzete, négyzetszámok 

Geometria: 

Háromszögek egybevágósága, az 

egybevágósági transzformációk (tengelyes 

tükrözés, eltolás, elforgatás, középpontos 

tükrözés) 

Különböző szögek (mellékszög, 

csúcsszög, váltószög, stb.)  

Szimmetrikus alakzatok 

A kerület és terület fogalma, 

mértékegységei 

Kerület és területszámítások háromszög és 

négyszögek esetén 

Speciális négyszögek területképletei 

Pitagorasz- és Thalesz- tételének 

alkalmazása 

 

Kapcsolódási pontok: 

Csillagászat 

Történelem 

 

Önálló és csoportos 

feladatmegoldások  

Frontális osztálymunka 

Szerkesztések pontos végzése 

Logaritmikus és archimédeszi 

spirálok szerkesztése, 

levélformák szerkesztése 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A négy alapművelet biztos elvégzése racionális számok körében. Az eredmények előzetes becslése. Algebrai kifejezések 

helyettesítési értékének kiszámítása. Egytagú, illetve többtagú algebrai kifejezések szorzása egytagú kifejezéssel önállóan.  A 

tanult algebrai kifejezésekkel kapcsolatos ismeretek alkalmazása a számítások ésszerűsítésében, algebrai kifejezések 

átalakításában, egyenletek megoldása során. A mérlegelv tudatos alkalmazása. Egyszerű szöveges feladatok megoldása, a 

feladat megoldási tervének egyenlet formájában történő megfogalmazása, a megoldás megkeresése, ellenőrzése. A hatvány 

fogalmának ismerete. Az egybevágósági transzformációk fogalmának és tulajdonságainak ismerete, alkalmazásuk 

szerkesztésekben. A tanult háromszögek és négyszögek fogalmának, tulajdonságainak biztos ismerete, szerkesztésük, 

kerületük és területük meghatározása önállóan. A Pitagorasz-tétel felhasználása olyan feladatokban, amelyekben a hiányzó 

adat a tétel segítségével kiszámítható. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 
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A négy alapművelet elvégzése racionális számok körében. Az eredmények előzetes becslése. Egyszerű algebrai egész 

kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. Egynemű kifejezések összevonása. Algebrai kifejezések szorzása számmal. 

A mérlegelv alkalmazása egész együtthatós, két-, három lépésben megoldható elsőfokú egyenletek megoldásában. Egyszerű 

szöveges feladatok megoldása segítséggel. Az egybevágó alakzatok felismerése, alaptulajdonságainak ismerete, 

alkalmazásuk egyszerűbb szerkesztésekben. A tanult háromszögek és négyszögek felismerése, tulajdonságainak ismerete. 

Egyszerűbb feladatokban szerkesztésük, kerületük és területük meghatározása. A Pitagorasz-tétel ismerete, felhasználása 

egyszerű feladatokban. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

 Az órai jelenlét minősége 

 Írásbeli dolgozat készítése 

 

 

TÖRTÉNELEM 
 

Kulcskompetencia-területek  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

állampolgári kompetenciák 

kulturális kompetencia 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

természettudományos és technológiai kompetenciák 

 

Éves óraszám: 60 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

A 12 – 13 éves életszakaszt a kamaszkor két alapvető jellemzője határozza meg: dinamikus, forrongó belső lelki állapot és 

előhívható külső aktivitás. Figyelmüket és energiáikat a világ tanulmányozása felé kell irányítani, azzal a céllal, hogy a 

tanultakon keresztül feltehessék kérdéseiket és megtalálják válaszaikat, elindulva azon az úton, ami saját felelősségteljes 

meglátásuk kialakításához vezet. Ebben az életkorban a tanári tekintély is új, megváltozott szerephez jut. Ennek megfelelően 

a tanítás módja is megváltozik, helyet kap a tanuló önálló véleményalkotásának fejlesztése. A serdülőkor kezdetén állunk, 

amikor saját maga számára szeretné felfedezni a világot, miként az emberiség a 15. században, az új világ felfedezése előtt. A 

tanuló elé most a reneszánsz embere áll, aki egyre inkább saját megfigyeléseinek adott hitelt. A tananyagot akkor tudja jól 

megérteni, ha a történelmi események tágabb összefüggéseit saját felfedezéseivel, következtetéseivel is összekötheti. 

Világossá válik számára, hogy a történelmi események nem véletlenszerűen következnek be, előzményeik és 

következményeik pedig szerteágazóak. A felfedezések, találmányok, a kereskedelem, illetve a vallási élet új formáinak 

bemutatása ad lehetőséget annak felismerésére, hogy az új, eddig még nem létező dolog milyen forradalmi változást képes 

előidézni. Ebben az életkorban egyre nagyobb teret kell adni az önálló munkának, mely a tanulók önismeretét is szolgálja, és 

egyéni megmutatkozásuk igényét is kielégíti. Ilyenek az életrajzokról, az életképekről szóló önálló kutatási munkák és 

kiselőadások. E munkákhoz a tanulónak tudnia kell tájékozódnia a korosztályuknak készült lexikonok, ismeretterjesztő 

könyvek körében, jártasságot kell szereznie a vázlatkészítésben. Az önálló munkák mellett fontos a közös tevékenységek 

megvalósítása: pl. a tanult korszak figuráinak, élethelyzeteinek megjelenítése szerepjátékokban, színdarabokban. A 

feladatokban meghatározó szerepet kell szánni az elmélyülést, kritikai látásmódot kívánó elemzéseknek és 

összehasonlításoknak. 

 

Előzetes tudás: 

Megérti és használja az 5-6. osztályban megismert általános történelmi fogalmakat. Egyre biztosabban tájékozódik a 

történelmi térben és időben, minden területen egyre nagyobb önállósággal képes dolgozni. Megismerkedett a korának 

megfelelő történelmi atlasz és gyermeklexikonok használatával. Megtapasztalta, hogy a jelenségekhez előzmények és 

következmények kötődnek. A világ jelenségei iránti tudásvágy mellett megjelennek az egymás iránti figyelem és az önálló 

véleményalkotás első megnyilvánulásai.  

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 
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A témákhoz kapcsolódó események, 

folyamatok, fogalmak ismerete. 

 

Annak felismerése, hogy az 

események előzményei és 

következményei egyaránt 

szerteágazóak. 

 

Különböző emberi magatartás-

típusok, élethelyzetek megfigyelése, 

összehasonlítása. 

Társadalmi-történelmi, erkölcsi 

problémák felismerése tanári 

segítséggel. 

Tárgyak, épületek, képek, közvetlen 

megfigyelésén alapuló 

összehasonlítása. 

Általános - konkrét 

megkülönböztetésének gyakorlása. 

Lényegkiemelés gyakorlása.  

Írott és rajzos vázlatkészítés 

gyakorlása. 

Néhány kiemelt esemény, jelenség 

időpontjának ismerete. 

A tanultak elhelyezése időben, 

kiemelt időpontokhoz képest. 

Jártasságot szerezni 

csoportmunkában.  

 

A tanulók önálló 

véleményalkotásának, 

munkavégzésének segítése, új 

feladathelyzetek en keresztül.  

Témák: 

A reneszánsz, a nagy földrajzi 

felfedezések és a magyarság kora 

újkori története 

Meghatározó kulturális és gazdasági 

hatások  

Kulturális, gazdasági és 

kereskedelmi élet fejlődése, 

összefüggései a 15-17. században. 

Kapcsolatba kerülő kultúrák 

kölcsönhatásai. 

A magyarság történetét befolyásoló 

hatások Luxemburg Zsigmond 

uralmától a Mohácsi vészig. 

 

Kapcsolódási pontok: 

Dráma: reneszánsz kori színmű, tánc 

megjelenítése. 

 

Magyar irodalom: 

Janus Pannonius és Balassi Bálint, 

reneszánsz színház, William 

Shakespeare. 

 

Csillagászat: 

reneszánsz kori csillagászok. 

 

Fizika: 

6. osztály, mágnesesség, iránytű, 

7. osztály, mechanika – Leonardo 

találmányai 

 

Földrajz: 

övezetesség, embertan 

 

Matematika: arány-arányosság, 

aranymetszés 

 

Rajz: perspektíva   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabló készítése neves felfedezők útjairól és 

annak kulturális vonatkozásairól.  

Tabló készítése jelen tudósokról, 

művészekről, találmányokról és művekről. 

Felfedezőutak, események, jellemző 

folyamatok ábrázolása képes térképeken. 

 

Konyhai kutatás mindennapi fűszereink 

nyomában. 

 

Gyűjtemény készítése: mi érkezik az arab, az 

indián kultúra világából, mit hozott létre a 

reneszánsz ember. 

 

A magyar trónt érintő európai dinasztiák 

kapcsolatrendszerének ábrázolása. 

Európai és török hadviselés 

összehasonlítása. 

 

Korfigurákkal, jellemző alakokkal 

kapcsolatos játékok. 

Történelmi helyzetek, személyek, jellemző 

alakok megjelenítése szerepjátékban. 

 

Reneszánsz, gótikus, indián 

ábrázolások/épületek összehasonlítása. 

 

Jellemző életképek, általános és egyedi 

minőségek gyűjtése részletes életrajzokból. 

Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése 

szövegekben. Lényegkiemelő 

jegyzetek/vázlat készítése hallott 

szövegről/olvasmányról. 

 

Kronologikus táblázat készítése. 

 

Képi és írott források feldolgozása 

csoportban, tanári szempontok alapján. 

Korabeli találmányok modellezése és 

bemutatása kiscsoportban (pl. Leonardo 

lámpája, Brunelleschi perspektivikus 

megfigyelései). 

Önálló információgyűjtés, összehasonlítás 

történelmi térképről. 

Segédkönyvek bemutatása, tanulmányozása. 

Jellemző alakot, jelenséget bemutató kép 

felkutatása, bemutatása. 

Rövid, szöveges tartalmi ismertető készítése. 

Önálló felkészülés kiselőadásra adott 

témából. 

   

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

a reneszánsz és a kora újkori egyetemes és magyar kultúrkör műveltségi ismereteinek és a kapcsolódó történetek, események, 

folyamatok, fogalmak, személyek (pl. Jeanne ’d Arc, VIII. Henrik, Tengerész Henrik, B. Diaz, Vasco da Gama, Kolumbusz, 

Magellán, spanyol hódítók, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, G. Galilei, Kopernikusz, Kepler, Luxemburg 

Zsigmond, Husz János, Luther Márton, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, hódító Szulejmán, II. Jagelló Lajos, Tomori Pál) 

ismereteinek elsajátítására. 

bemutatni egy-egy történelmi korszak jellemző alakját, jelenségét, az adott korszakban élők szemszögéből (pl. kereskedő, 

tudós, művész, felfedező, tengerész, kapitány, hadvezér, lovag, zsoldos, hagyományőrzés, újítás). 

adott korban, szituációban élt, ellentétes nézeteket képviselő történelmi személyiségeket és a közöttük lévő különbségeket 

felismerni, jellemezni. 

társadalmi-történelmi problémák felismerésére (pl. gyarmatosítás, rabszolga-kereskedelem, eretneküldözés) 

felismerni az egymással kapcsolatba kerülő kultúrák egymásra való hatásának jelentőségét. 

a térségek gazdasági, politikai, társadalmi és technikai jelenségeit tanári segítséggel időben és térben elhelyezni, és felismeri 

ezek hasonlóságait, különbségeit. 

felismerni a kulturális élet, valamint a gazdaság és a kereskedelem fejlődésének mozgatóit és hatását. 
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példákat sorolni a tanult korok vívmányainak a mai napig érezhető hatására és felismeri jelentőségüket (pl. könyvnyomtatás, 

iránytű, látcső, lőszer, óra). 

élőbeszédben használni a megismert történelmi fogalmakat (pl. felfedezés, hódító, konkvisztádor, rabszolga, gyarmat, 

kereskedelem, nemesfém, reneszánsz, építészet, könyvnyomtatás, újkor, manufaktúra, reformáció, végvár, szultán, ostrom, 

fellegvár, janicsár, országgyűlés). 

tanári segítséggel életképeket megjeleníteni, előzetes kutatómunka alapján. 

írott vagy rajzos vázlatot készíteni tanári segítséggel. 

adott témához képi információk gyűjtésére. 

kiselőadást, rövid, szöveges összefoglalót készíteni. 

tájékozódni a korosztályának készült történelmi tárgyú lexikonok, ismeretterjesztő könyvek körében. 

kronológiai táblázat önálló összeállítására. 

kiemelt események időpontját felidézni.  

történelmi eseményeket időben elrendezni, és az események egyidejűségét megállapítani. 

valamely témát megadott szempontok alapján csoportmunkában feldolgozni. 

önállóan kérdést és választ megfogalmazni egy-egy történelmi témában. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes: 

bemutatni egy-egy történelmi korszak jellemző alakját, jelenségét (pl. kereskedő, tudós, művész, felfedező, tengerész, 

kapitány, hadvezér, lovag, zsoldos, hagyományőrzés, újítás). 

jeles eseményekről, személyekről tanultak rövid elbeszélésére írásban, vagy szóban. 

kiselőadást, rövid, szöveges összefoglalót készíteni. 

tájékozódni a korosztályának készült történelmi tárgyú lexikonok, ismeretterjesztő könyvek körében, tanári segítséggel.  

kronológiai táblázat önálló összeállítására, tanári segítséggel. 

korabeli szövegeket feldolgozni tanári segítséggel.  

társaival történelmi szituációk eljátszására, megjelenítésére. 

jeles események időpontját felidézni. 

valamely témát megadott szempontok alapján csoportmunkában képességeinek megfelelően feldolgozni. 

önállóan egyszerű kérdést és választ megfogalmazni egy-egy történelmi témában. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az értékelés alapja a munkára vonatkozó szabályok, követelmények, elvárások, és értékelési módok ismertetése, 

megbeszélése és tudomásulvétele a tanulmányok kezdetén.  

Szóbeli megnyilvánulások értékelésének területei: 

- forráselemzések szóban 

- feleletek 

- hozzászólások 

- a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok 

- kiselőadás 

- szóbeli összefoglaló 

Írásbeli teljesítmények értékelésének területei: 

- forráselemző esszé, értekezés 

- esszé megadott vagy szabadon választott témában 

- írott összefoglaló 

- füzetmunka minősége tartalmi és esztétikai szempontból 

- órai feladatlapok megoldása 

- házi dolgozat, házi fogalmazás 

- témazáró dolgozat 

Egyéb jellegű teljesítmény értékelésének területei: 

- topográfiai és kronológiai ismeretek elsajátítása 

- szaknyelv elsajátítása 

- ábrázolás, ábrakészítés, ábraelemzés 

- órai aktivitás, együttműködés mértéke 

- csoportmunkai szereplés minősége 

- bemutató az iskolai közösség előtt 

- önértékelés 

 

 

HONISMERET ÉS FÖLDRAJZ 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció, 

matematika kompetencia, 

természettudományi, 

tanulás – tanulása, 

kulturális kompetencia.  
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Éves óraszám: 50 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Azért, hogy a világ más részein élő népek jellemző vonásai és kultúrája ne csak az elmélet mezején maradjon, Steiner 

javasolta, hogy a gyermekek ezekre a kultúrákra jellemző képeket fessenek, vagy ezekkel kapcsolatos más művészi, illetve 

gyakorlati munkákat készítsenek.  

Más epochák is gazdagíthatók nagy felfedezők életrajzaival, valamint a világ más részeinek leírásaival. 

A felfedezések témakörével kapcsolatosan a látható égbolt csillagzatát tanulmányozzuk.  

Megfigyeléseket végzünk, és a fő csillagképeket ábrázoló csillagtérképeket tanulmányozunk. 

 

Előzetes tudás:  

Az 5. osztály történelem epochájának földrajzi alapjai (India, Perzsia, Egyiptom).  

Összefüggések megfogalmazása a Nap járása, az időjárás és az éghajlat között, a Föld alakjának és tengelyforgásának 

következményei az éghajlati övezetekre.  

A Hold fázisainak megfigyelése, lerajzolása.  

Egy – egy jellegzetes csillagkép megfigyelése, lerajzolása. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudás: 

A témakörben megfogalmazottakon 

kívül: 

Alkalmazzák az előző témák 

tanulása során szerzett  

ismereteiket, készségeiket; 

Érzékeljék a tanulók a földrajzi fekvés 

szerepének változását a különböző 

korokban, 

Ismerjék meg a tanulók az  

ember életmódját  

meghatározó feltételeket a  

földrészeken, azok tipikus  

tájain, jellegzetes országaiban; 

Értelmezzék az egyes  

földrészek, tájak, országok  

természeti és társadalmi  

kölcsönhatásait, általános,  

regionális és helyi  

sajátosságait; 

Értsék a tipikus tájak  

jellemzőinek és a más  

tájaktól való különböző- 

végüknek az okait; 

Ismerjék fel, hogy a 

csúcstechnológiák  

alkalmazása miként alakítja  

az életminőséget, 

Érzékeljék a népességszám 

változások és a társadalmi  

hagyományok meghatározó  

szerepét a társadalmi- 

gazdasági életben; 

Ismerjék meg a világ új fejlődési 

pólusának a világgazdaságban betöltött 

szerepét. 

Jártasság időtartamok  

becslésében, természeti és  

egyszerű társadalmi  

eseményeket időrendbe  

állításában; 

Módszertan: 

A tanulók önálló véleményalkotásának, 

munkavégzésének segítése, új 

feladathelyzeteken keresztül. 

Ettől az évtől kezdve a tudományos 

módon, a jelenségeken keresztüli 

megközelítésen, a 

Témák: 

Ázsia: 

A kontinens természetföldrajzi 

megismerése, „felépítése”, 

összehasonlítása a már megismert 

kontinensekkel 

A „legek” kontinense, a legősibb, 

legmagasabb, legmélyebb, pontok helye, 

legnagyobb területű. 

A fő földrajzi régiók, ismerete a Himalája,  

az Indiai szubkontinens,  

Tibet,  

a Mongol fennsík,  

Észak- és Dél-Kína,  

Délkelet-Ázsia,  

Szibéria, Japán, Korea. 

Nagy tájegységek kulturális és földrajzi 

polaritásának felfedezése (Buddhizmus, 

hinduizmus, iszlám, kereszténység, 

Ázsiában).   

Miként változik az ázsiai emberek szerepe 

a mai világban? 

Afrika: 

A kontinens természetföldrajzi 

megismerése,“felépítése”, 

összehasonlítása a már megismert 

kontinensekkel. 

Jellemezzük Afrika fő földrajzi régióit a 

klimatikus, a topográfiai és a vegetációs 

zónák szempontjából. 

Különböző életformák összehasonlítása és 

jellemzése pl. pigmeusok és esőerdei 

emberek, nomád pásztorok, - maszájok, 

farmerek és ültetvényen dolgozók, 

oázislakók, bányászok). 

Példák a fejlődő országok és a fejlett 

világgazdasági kapcsolataira.  

Az éhínség és a polgárháború 

problematikája  

Annak felismerése, hogy az egyes 

országok eltérő mértékben járulnak hozzá 

a földrajzi környezetet pusztító 

folyamatokhoz. 

Csillagászat: 

A látható égbolt csillagzatát 

tanulmányozzuk. 

Megismerjük a 

Ptolemaioszitól a kopernikuszi 

 

 

 

Felfedezőutak, események, 

jellemző folyamatok ábrázolása 

képes térképeken. 

 

 

 

Konyhai kutatás mindennapi 

fűszereink nyomában. 

 

 

 

Jellemző életképek, általános és 

egyedi minőségek gyűjtése 

részletes életrajzokból. 

 

Kulcsszavak és kulcsmondatok 

keresése szövegekben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Képi és írott források feldolgozása 

csoportban, tanári szempontok 

alapján. 

 

 

 

 

 

Tájrajz készítése olvasmányélmény 

alapján. 

 

 

 

 

Összehasonlító tájelemzés írott 

szöveg alapján. 
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megfigyeléseken van a fő hangsúly. 

Nemcsak leírunk egy-egy helyszínt, 

jelenséget, hanem 

összehasonlítjuk a már ismerttel, 

kiválasztott szempontok szerint. 

 

Szociális: 

Összehasonlító 

értékelés képessége, 

Alakuljon ki érdeklődése 

más népek élete, kultúrája iránt, ezzel 

fejlődjenek  

Becsülje meg a más népek által 

létrehozott értékeket. 

Én: 

 

A látás, a megfigyelés, 

és az ebből való következtetés képessége 

 

világképhez való átmenetet.  

Ez érzékelteti a gyermekekkel, 

hogy a Földről és az Univerzumról 

kialakított mai kép fokozatos változáson 

ment és megy át, és egyáltalán nem örök 

időkre kőbe vésett, megváltoztathatatlan 

rendszer. 

Megfigyeljük az éjszakai látható égboltot 

és a látható 

csillagképeket, illetve ezeket ábrázoló 

csillagtérképeket tanulmányozunk.  

Leírjuk a bolygók 

megjelenését és útját, és megfigyeljük és 

megértjük a Hold ciklusait. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem: reneszánsz kor, nagy 

földrajzi felfedezések, 

 Földrajzi kutatók, kopernikuszi fordulat a 

világszemléletben.  

Geometria: térbeli testek ábrázolása 

síkban, térbeli testek készítése, 

Geometriai transzformációk.  

Képzőművészetek: perspektivikus 

ábrázolás. 

Biológia: földrajzi környezet, 

életfeltételek, az élőlények előfordulása. 

 

 

 

 

 

Számszerű adatok nagyságrendjük 

szerinti összehasonlítása; 

 

 

 

 

 

 

Időtartamok becslése, természeti és 

egyszerű társadalmi események 

időrendbe állítása; 

 

 

 

 

Egyszerűbb lexikonokban, 

kézikönyvekben, ismeretterjesztő 

könyvekben, atlaszok,  adatsorok 

használata 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Ismerje a gyermek a tanult kontinensek természeti adottságait, a földrajzi neveket, az ott élő emberek gazdasági viszonyait és 

kultúráját. 

Legyen képes felismerni az európai gyarmati rendszerhez kötődő történelmi helyzeteket (a mezőgazdasági nyersanyagok 

gyapot, rizs, búza, kávé, tea stb. – származása) és a gyáripar közötti kapcsolatot.  

Ismerje fel és hozza összefüggésbe a klimatikus zónákat és a növénytermesztés sajátosságait: pl. Dél- kelet-Ázsia – rizs, 

gumi, keményfák, majd az észak-amerikai -préri – búza, Karib-szigetek – banán, Dél-Amerika –marhahús, Ausztrália – 

gyapjú és bányászat stb. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

A legalapvetőbb földrajzi nevek ismerete fontos feladata az általános iskolai éveknek, az könnyebben bővíthető a 

későbbiekben, viszont az alapok hiányát nehezebb pótolni. 

Legyenek képesek, a csillagászat témakörében a látható égbolt csillagzatainak felismerésére. 

Leírjuk a bolygók megjelenését és útját, és megfigyeljük és megértjük a Hold ciklusait. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Csoportban és párokban végzett csillagászati feladatok szóbeli és írásbeli értékelése, 

Topográfiai gyakorlatok az Atlasz és a falitérkép segítségével, értékelése írásban 

Az olvasmányokból az élmények és tapasztalatok írásos formában való megjelenítése, 

Az epocha füzetben végzett munka, folyamatos figyelése, és segítése  

Szöveges értékelés a füzetben végzett munkáról. 

 

 

TERMÉSZETRAJZ ÉS BIOLÓGIA 
 

Kulcskompetencia-területek  

természettudományos és technológiai kompetenciák,  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

 

Éves óraszám: 30 óra    

 

Módszertani megközelítés: 

Ebben az évben az emberi test tanulmányozása kerül a középpontba, egészségtani megközelítéssel. Ebben az életkorban a 

gyerekek már – és még – objektív módon, egyfajta ösztönös józansággal tudnak a témákhoz viszonyulni. Az idei témakör 

olyan területeket érint (táplálkozás, öltözködés, egészséges életmód stb.), melyek kultúráját főleg a családi környezetből 

hozzák magukkal, de ezt a szokásrendszert most tanári segítséggel tudatosan átvizsgáljuk. Fontos, hogy a vizsgálódások 
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továbbra is természettudományos szemléleten nyugodjanak: az egyes szervrendszereket és funkciójukat nem kiragadva, 

önmagukban tárgyaljuk, hanem a környezettel és a többi szervrendszerrel való kapcsolatukban. Ez a komplex megközelítés 

segítheti a diákokat abban, hogy felelős módon viszonyuljanak saját testükhöz és rácsodálkozzanak annak nagyszerűségére. 

ez a felelősség nagyon fontos az ebben az életkorban kibontakozó szexualitás miatt is. A szerelem, az anyaság-apaság 

kérdése, a szexuális kapcsolatok, a fogamzásgátlás, mind olyan témák, ahol a biológiai és a lelki higiéné összekapcsolódik. A 

témakörök tárgyalásakor tehát nem pusztán élettani jelenségeket tisztázunk, hanem rátekintünk mindennapi életünk 

egészségtani vonatkozásaira, mely számos értékes beszélgetést hívhat elő. 

 

Előzetes tudás: 

Az 5. évfolyamon szerzett alapismeretek az emberi testre vonatkozóan. Komplex, környezettel való kapcsolatok feltárásán 

alapuló természettudományos megközelítés élménye a korábbi években. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

 

 

 

Felépítés és működés kapcsolatának 

felismerése. 

 

Általános - konkrét megkülönböztetésének 

képessége. 

 

Lényegkiemelés képessége.  

Írott és rajzos vázlatkészítés képessége. 

 

Fizikai (pl. optikai, akusztikai) 

törvényszerűségek működésének 

felismerése az emberi testben. 

 

Anatómiai és fiziológiai ábrák 

készítésének képessége. 

 

Kísérleti jegyzőkönyv készítésének 

képessége tanári segítséggel. 

 

Jártasság  csoportmunkában.  

 

Érzékek ápolása. 

 

A tanulók önálló véleményalkotásának, 

munkavégzésének segítése, új 

feladathelyzeteken keresztül. 

Egészséges testkép kialakítása.  

Témák: 

Az emberi test működése: 

Vegetatív szervrendszerek 

egymással és a környezettel való 

kapcsolatukban 

Emberi érzékszervek szerepe és 

működése 

A nemi érés  

Alvó és ébrenléti állapota 

Táplálkozástanhoz kapcsolódó 

biokémiai fogalmak 

 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: 

Biológia: 

4. osztályos ismeretek 

 

Fizika:  

6. osztály, fénytan, hangtan. 

 

Történelem, rajz: 

7. osztály, reneszánsz – Leonardo 

anatómiai tanulmányai. 

 

Geometria, csillagászat: 

7. osztály, rendszerekben való 

tájékozódás. Nap és Hold élettani 

jelentősége. 

 

 

A fej és a végtagminőség formai 

minőségének megfigyelése, rajzolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Braille életútja, és a Braille írás 

megismerése. 

 

 

Nyomozás mindennapi ételeink 

összetevőinek nyomában. 

 

Kísérletek, megfigyelések optikai lencsék, 

hanghullámok terjedésével kapcsolatosan. 

Bell „bitó” telefonjának és a fül 

működésének összevetése. 

Anatómia és fiziológia együttes ábrázolása. 

Polaritások összevetése táblázatos 

formában (pl. az idegrendszer 

mozdulatlanságának és a keringési rendszer 

dinamizmusának elemei) 

Kulcsszavak gyűjtése hallott /írott 

szövegből. 

Anatómiai ábrák tanulmányozása, 

másolása. 

Képi és írott források feldolgozása 

csoportban, tanári szempontok alapján. 

Gyakorlatok, kísérletek látással, hallással, 

ízleléssel, szaglással tapintással 

kapcsolatosan. 

Illatgyűjtemény.  

Beszélgetések, viták kapcsolódó 

tapasztalatokról (pl. sérülések, 

kozmetikumok, étkezési szokások, élsport 

stb.) 

Rövid, szöveges tartalmi ismertető 

készítése. 

Önálló felkészülés kiselőadásra adott 

témából. 

   

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

felismerni a mindennapi tevékenységek, és az emberi test biológiai funkcióinak összefüggéseit. 

felismerni a külső környezeti hatások és az emberi test biológiai funkcióinak összefüggéseit. 

ismertetni a kültakaró és a tanult érzékszervek alapszintű felépítését, működésének jelentőségét. 

ismertetni a kültakaró és a tanult érzékszervek megfelelő ápolásának lehetőségeit. 

megnevezni a tanult vegetatív szervrendszerek (keringési-, emésztő-, légző-, kiválasztó rendszer) részeit, és ismertetni tudja 
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az azokban zajló folyamatok lényegét. 

összefüggések felismerésére a tanult szervek működése és egészségtani vonatkozásai között. 

írott vagy rajzos vázlatot készíteni tanári segítséggel. 

adott kísérlet menetének és tapasztalatainak rögzítésére tanári segítséggel. 

adott témából rövid kielőadást tartani, jegyzeteire támaszkodva. 

adott témához képi információk gyűjtésére. 

rövid, szöveges összefoglalót készíteni. 

valamely témát megadott szempontok alapján csoportmunkában feldolgozni. 

önállóan kérdést és választ megfogalmazni egészségtani témában. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes: 

megérteni a mindennapi tevékenységek, és az emberi test biológiai funkcióinak legfontosabb összefüggéseit. 

megérteni a külső környezeti hatások és az emberi test biológiai funkcióinak összefüggéseit. 

ismertetni a kültakaró és a tanult érzékszervek alapszintű felépítését, működésének jelentőségét. 

megnevezni legfontosabb vegetatív szerveinket, és elmondani alapvető élettani feladataikat. 

a tanult egészségtani ismeretek egy részének felidézésére. 

írott vagy rajzos vázlatot készíteni tanári segítséggel. 

adott kísérlet menetének és tapasztalatainak rögzítésére tanári segítséggel. 

adott témából rövid kielőadást tartani, jegyzeteire támaszkodva. 

rövid, szöveges összefoglalót készíteni tanári kérdések segítségével. 

képességeinek megfelelően részt venni csoportmunkában. 

önállóan kérdést megfogalmazni egészségtani témában. 

 

A számonkérés és értékelés lehetséges módjai 

A tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, gondolatok 

Kísérleti tapasztalatok megfogalmazása, értelmezése 

Rövid írásbeli összefoglaló a megfigyelt kísérletekről 

Rendezett, esztétikus füzet készítése  

Témazáró dolgozat 

Csoportmunkai szereplés 

Témazáró dolgozat 

 

 

FIZIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció: új ismeretek szerzése nyelvhasználat útján; a természettudományos szaknyelv használata: 

szakszövegek értelmezése, feldolgozása, illetve az adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban. 

matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése,  elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében. 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia  csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám: 40 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

A 7. osztályos fizika epocha szervesen kapcsolódik az év nagy témaköréhez, a reneszánszhoz, a nagy fölfedezésekhez. A 

reneszánsz ember tudatosan és tervezetten kutat, mér. Fontos, hogy ez a gondolat hassa át az egész epochát.  

Az új elem a fizika tanulásában éppen ezért a matematikai elem bevezetése. A mérések és számolások során új kapcsolatba 

kerülnek  a jelenségekkel. Ebben az időszakban, amikor  az ítélőképességet egyre gyakrabban sodorják el az érzelmek,  a  

matematikai formulák egyszerűsége és tiszta átláthatósága frissítően hat. 

Ebben az évben a tanultakat újra és újra vissza kell vonatkoztatni a külvilág tapasztalataira, vizsgálni kell, hogy a 

tanulmányozott törvényszerűség hogyan nyilvánul meg az ember alkotta eszközökben. 

 

Előzetes tudás: 

Egyszerű kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rendszerezése, rögzítése. Egyenes arányosság, egyszerű matematikai 

egyenletek megoldása, zenei hangközök ismerete, statikus elektromosság, mágneses alapjelenségek. 
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Fejlesztendő képességek Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Szaktárgyi: 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

egyszerű gépek, emelőtörvény, munka, 

teljesítmény (ez utóbbi kettő 

tárgyalható 9. osztályban is), hangköz, 

hangsebesség, hullámhossz, amplitúdó, 

tükrözés törvénye, nevezetes 

sugármenet, fénytörés, optikai lencsék, 

halmazállapot, olvadáspont, 

forráspont, áramforrás, galvánelem, 

áramkör, elektromágnes, elektromotor 

Megértések: 

Hétköznapi eszközökben a mechanika 

alapelveinek felfedezése, az eszközök 

működésének megértése. 

A rezgés, mint a hang fizikai 

megfelelője. 

A tükrözés törvényszerűségei, 

különböző tükrök képalkotása. Lencsék 

képalkotása. 

Halmazállapot-változások folyamata. 

Felismerések: 

A fizikai jelenségek számolható, 

tisztán átlátható matematikai 

összefüggésekkel leírhatóak – a fizikai 

világban objektív törvények 

uralkodnak. Az ember képes  

eszközöket alkotni a felismert 

törvényszerűségek figyelembe 

vételével. 

Módszertani:  
A kísérleteket tervezni kell, és a pontos 

végrehajtás, a pontos mérés 

elengedhetetlen feltétele a helyes 

összefüggések felismerésének.  

A figyelem iskolázása – megfigyelés, 

felidézés, összefüggések keresése, 

rögzítés. 

Szociális:  

Csoportos tanulókísérletek és tananyag 

feldolgozás  során: tervezés, szervezés, 

munkamegosztás, tudásmegosztás  

Individuális: 

A figyelem iskolázása. 

Annak megtapasztalása, hogy az ember 

képes gondolatilag objektíven 

megragadni és értelmezni  a fizikai 

világ folyamatait. Magabiztossá teszi 

az embert, ha ismeri és érti a 

környezetében megfigyelhető 

jelenségeke. 

Mechanika – az egyszerű gépek 

Az egykarú és a kétkarú emelő. 

Emelőtörvény. Csiga – álló és 

mozgócsiga, csigasor. Hengerkerék. 

Áttételek – fogaskerék és ékszíj. A 

munka és a teljesítmény. (Ez utóbbi 

tárgyalható 9. osztályban is.) 

Technológiai vonatkozások: 

Az egyszerű gépek elve alapján 

működő hétköznapi eszközeink. 

További témalehetőségek: 

Archimedes  gépei. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem – szerszámhasználat, hadi 

gépek - hadviselés,  

Kézműves - fafaragás – mechanikus 

játékok 

Hangtan 

Hangközök a monochordon. A hang 

terjedési sebessége. A hang mint 

hullám, hullámhossz és amplitúdó 

Állóhullámok megfigyelése Chladni-

lemezen, húron, kötélen stb. A  

rezonancia hétköznapi példái. 

Kapcsolódási pontok: 

Ének - hangközök 

Fénytan 

Síktükör és domború illetve homorú 

tükör. A tükrözés 

törvényszerűségeinek vizsgálata. 

Fénytörés jelensége. A homorú és a 

domború lencsék. Nevezetes 

sugármenetek. Valódi és látszólagos 

képek. Camera obscura. 

Technológiai vonatkozások: 

a távcső és a mikroszkóp, a 

fényképezőgép működése 

Kapcsolódási pontok: 

Biológia – a szem működése 

Kézműves - fafaragás – kaleidoszkóp, 

periszkóp készítése. 

Hőtan (tárgyalható 8. osztályban is) 

Hőmérő. Halmazállapot változások. 

Olvadáspont, forráspont mérése. 

Technológiai vonatkozások: 

hőmérő, hőmérsékleti skálák. 

További témalehetőségek: 

Celsius, Fahrenheit, stb élettörténete, 

kutatásai. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz – meteorológia, éghajlatok. 

Elektromosság és mágnesesség 

(tárgyalható 9. osztályban is.) 

Áramforrások – galvánelem, dinamó, 

egyszerű áramkörök. Elektromágnes, 

elektromotor. Az elektromosság 

hatásai.  

Technológiai vonatkozások: 

elektromotorral működő eszközeink. 

További témalehetőségek: 

Galvani, Volta, Bláthy élettörténete, 

munkássága. 

Kapcsolódási pontok: 

Kémia - elektrokémia 

Mozgásos: 

Egyensúlygyakorlatok, mozgás 

tükrözése, tükörírás. 

 

Szóbeli, írásos: 

Kísérletek tapasztalatainak összegzése 

szóban, írásban.  

 

Szociális: 

Tanári demonstrációs kísérletek – 

frontális. 

Csoportokban végzett tanulókísérletek. 

Tapasztalatok gyűjtése, megosztása 

beszélgetésekben. Technológiai témák 

feldolgozása kooperatív technikákkal 

(szakértő csoport módszerrel) 

 

Önálló 

Önálló kísérletezés, utánanézés, eszköz 

működésének értelmezése, bemutatása. 

 

Térbeli, vizuális 

Magyarázó rajzok készítése a 

kísérletleírásokhoz. 

Optikai szerkesztések – nevezetes 

sugármenetek. 

 

Gondolkodási, problémamegoldó: 

arányosságok felismerése, 

törvényszerűségek kikutatása, 

végiggondolása, példamegoldás. 

 

 

Gyakorlati tevékenység: 

Tanulókísérlet mérésekkel. Egyszerű 

szerkezetek elkészítése pl kaleidoszkóp, 

periszkóp,  

Berendezések működési elvének 

modellezése hétköznapi tárgyakkal  (pl. 

nagyító, távcső vízzel töltött 

poharakból). 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
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A tanulók képesek egyre inkább kívülről, objektíven szemlélni a fizikai világ jelenségeit. Megértik, hogy a jelenségek 

mérhetőek, kiszámíthatóak lehetnek, és az ember képes a gondolkodással megragadni a természeti folyamatokat, képes 

azokban jól átlátható, számolható törvények alapján tájékozódni. Felismerik, hogy az ember képes az ismert törvények 

alapján új eszközöket tervezni, alkotni, és ezek  új eszközök az ember erejét meg tudják sokszorozni, látási tartományát 

szélesítik (mikroszkóp, távcső).  

 

Követelmények, a továbblépés feltételei: 

A tanulóknak példákkal jellemezve kell tudni megfogalmazni  a tárgyalt  kulcsfogalmakat.  

A tanulóknak tudnia kell megfogalmazni és matematikai formulában megadni : 

az emelőtörvényt 

a mechanikai munka és a teljesítmény fogalmát (amennyiben tárgyalták), 

a hangközök és a húrhosszok viszonyát, 

a hullámhossz és az amplitúdó fogalmát 

a tükrözés törvényét síktükörre 

Tudni kell felrajzolni, megszerkeszteni a nevezetes sugármeneteket a tanult optikai eszközökben. 

Képesnek kell lenni egyszerű mechanikai, optikai  számítások elvégzésére a tanult törvényszerűségek alkalmazásával. 

Képesnek kell lenni arra, hogy a hétköznapi használati eszközök működését a tanult összefüggések alapján el tudják 

magyarázni. 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 

Önállóan elvégzett kísérlet bemutatása, a kísérlet tapasztalatainak értelmezése szóban. 

Gondosan elkészített epochafüzet, ami  kísérletek leírásait, magyarázó rajzokat, egyszerű törvényszerűségek 

megfogalmazását tartalmazza. 

Írásbeli dolgozat. 

Kísérletek, tapasztalatok, jelenségek szóbeli összefoglaló bemutatása. 

Hétköznapi használati eszközök működésének bemutatása, értelmezése. 

 

 

KÉMIA  
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció: új ismeretek szerzése nyelvhasználat útján; a természettudományos szaknyelv használata: 

szakszövegek értelmezése, feldolgozása, illetve az adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban. 

matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése,  elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében. 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia  csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám: 40 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

A kémia tanításának alapelvei: 

 A Waldorf-iskolákban a kémia tanításának módszertana nagyban eltér a hagyományosan megszokottól. A témák 

kiválasztását és a tanítás módszertanát a gyermek fejlődéséhez igazítjuk, így a kémia tanulása iránti motivációt 

könnyen ébren tarthatjuk, és elkerülhetjük azt, hogy a gyerekek idejekorán elidegenedjenek  a tudomány ezen ágától.  

Annak érdekében tehát, hogy a tárgy tanítása segítségével a tanulók az egész világ szemléléséhez nyerjenek új szempontokat 

(melyek szervesen beépülnek gondolkodásukba), az első tapasztalatok szerzése a gyermekek által jól ismert anyagokkal és 

változások tanulmányozásával történik, ahol az újdonság  csak a szempontokban és a vizsgálat módszereiben rejlik. Így 

biztos tapasztalati alapot adhatunk a későbbiekben egyre bonyolultabbá váló ismeretanyagnak. 

A jelenségekből indulunk ki, nem a modellekből. Az elméleteket, modelleket a jelenségekből, tapasztalatokból vezetjük majd 

le, abban az életkorban, amikor a tanulók már pontosan meg tudják különböztetni a valóságot a valóságot leírni próbáló 

elmélettől. E két dolog különválasztása rendkívül fontos a modern tudományos gondolkodás kialakításában, de ehhez már 

megfelelően érett gondolkodás és elegendő tapasztalat szükséges. 

 

A kémia, mint tantárgy bevezetése előtt a gyerekek a környezetben zajló kémiai folyamatokról rengeteg tapasztalatot 

szerezhetnek anélkül, hogy azokat kémiai folyamatként értelmeznék. Néhány példa:  a 2. osztályban a víz epochában a víz 

feloldó, összekötő jellemvonása, a 3. osztályos házépítés során a habarcs megkötése. A 3. osztályos mesterségek epochában 

pedig tulajdonképpen technológiai folyamatokat tanulmányoznak. A 6. osztályos ásványtan epochában az ásványképződés 
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folyamataiban az oldódás, kristályosítás jelenségét próbálják ki. A mészkőképződés kapcsán az anyagok nagy 

körfolyamataiba kapnak első bepillantást. Történetekben, mítoszokban találkoznak bizonyos kémiai folyamatok ember-, és 

történelemformáló hatásával, pl. Prometheusz mítoszban azzal, hogyan változtatja meg az emberiség gondolkodását a tűz 

használata, a lőpor használata a harcokban hogyan változtatja meg a hadviselés módját. 

A tanulók a kémiával való első találkozás során ezekben az ismert hétköznapi jelenségekben fedezik fel a kémiai 

folyamatokat, új szempontokat kapnak a jelenségek szemléléséhez. Ezáltal a serdülőkor küszöbén segítünk a gyerekeknek 

megújítani a  a kapcsolatukat a már ismert világgal. Egy újabb ösvény tárul fel előttük, ami a jelenségek mélyebb 

megismerése és értelmezése felé vezet. 

 

Előzetes tudás: 

hőtani ismeretek, egyszerű fizikai kísérletek elvégzése, megfigyelése, rögzítése, tapasztalat (tény) és következtetés 

megkülönböztetése - fizika 6. osztály, 

 

Fejlesztendő képességek 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Szaktárgyi: 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Égés, éghető anyag, gyulladási 

hőmérséklet,  hőáramlás, savak, lúgok, 

indikátor, levegő, szén-dioxid, oxigén, 

fémek, oldódás 

Megértések: 

Az égés során tapasztalt jelenségekből 

következtetni lehet az anyagok egyes 

sajátságaira, természetére. Az égésnek 

vannak feltételei. Az égés során fizikai 

változások is megfigyelhetők (pl hőtani 

jelenségek, áramlások). Az anyagokat 

bizonyos sajátságaik szerint 

csoportokba lehet sorolni (savak, 

lúgok).Az azonos csoportba sorolható 

anyagok megkülönböztethetőek egyedi 

tulajdonságaik változatossága révén 

(pl fémek) 

Felismerések: 

A jól ismert jelenségek értelmezhetőek, 

mint kémiai folyamatok – új 

szempontokat lehet találni a jelenségek 

értelmezéséhez. 

Az anyagok képesek átalakulni kémiai 

folyamatokban 

Az  anyagok természetben folyamatos 

fizikai és kémiai átalakulásokon 

mennek át, sokszor hosszú ideig tartó 

körforgásokban vesznek részt. 

Az ásványi anyagokat a természetben a 

víz  állandó körforgásban tartja, a 

kémiai reakciókban is fontos szerepet 

játszik 

Az ember képes saját céljainak 

megfelelően átalakítani az ásványi 

anyagokat pl a tűz megismerésével és 

szabályozott használatával 

Az ismeretek és tapasztalatok 

bővülésével az ember egyre inkább 

képes a céljainak megfelelő eszközöket 

készíteni az anyagok kémiai 

átalakításával (pl. fémek 

kultúrtörténete) 

Módszertani:  
Kémiai kísérletek megfigyelése, a 

tapasztalatok önálló felidézése, 

rögzítése: megfigyelések alapján 

jelenségek önálló művészi 

megjelenítése. A  kísérletek leírása 

önálló fogalmazásban előre megbeszélt 

szempontok alapján. Magyarázó ábrák 

Témák: 

 

I Az égés - A tűz különböző 

megjelenési formáinak minőségi 

vizsgálata: a szén másképp ég, mint a 

szalma és a fa; a gyertya másképp, mint 

az alkohol és a kőolaj, a kén másképp 

mint a foszfor).  

Az égés termékeinek és 

maradványainak vizsgálata (hamu, 

szén, szén-dioxid).  

Az égés feltételeinek vizsgálata. 

A levegő áramlása a tűz 

környezetében: az égést tápláló oxigén 

és a széndioxid szerepe a 

vérkeringésben és az égésben. 

Kapcsolódási pontok: 

földrajz – légkör kémiája, 

üvegházhatás, 

biológia: a szén körforgása a 

természetben, légzés, vérkeringés  

 

II. A sók A mész és a mészégetés.  

A mész természetes és mesterséges 

körforgása. 

Kapcsolódási pontok: 

mesterségek – házépítés során szerzett 

tapasztalatok 

földrajz – kőzetképződés, biológia – 

csontok, vázanyagok 

 

III. Savak és lúgok vizsgálata 

A savakat képző gázok (szén-dioxid, 

kén-dioxid) és a bázis megjelenése 

(mészlúg, hamulúg). További savak 

(pl.: sósav, foszforsav, kénessav) Savak 

és lúgok a háztartásban. Semlegesítés, 

sóképződés. Indikátorok (növényi 

eredetű indikátorok, pl. vörös 

káposztalé). 

Kapcsolódási pontok: 

biológia – emésztés, savak és lúgok az 

emberi szervezetben  

kézművesség – rézművesség. 

rajz – rézkarc. 

 

IV. Fémek  

Az ókor óta ismert hét fém alapján a 

fémes sajátságok vizsgálata (arany, 

ezüst, vas, higany, ón, réz, ólom 

tulajdonságainak összehasonlítása). A 

bronz, mint ötvözet. 

Mozgásos: 

Lehetséges tevékenység: euritmia - az 

egyes minőségek (tűz, víz, föld, levegő) 

mélyebb megtapasztalása. 

 

Szóbeli, írásos: 

Az előző órai kísérletek felidézése 

szóban 

A kísérletek, jelenségek rögzítése 

írásban rövid fogalmazásokban a 

szakszavak használatával előre 

megbeszélt gondolatmenet alapján. 

 

Szociális: 

Csoportban végzett tanulókísérletek (pl 

az égés feltételeinek vizsgálata). 

 

Önálló 

Otthoni tanulókísérlet (pl háztartásban 

található anyagok kémhatásának 

vizsgálata) 

Lehetséges tevékenység: kisebb, jól 

körülhatárolható témában kutatni, 

utánanézni, 

önálló kiselőadás. 

 

Térbeli, vizuális 

A kísérletleírásokhoz készülő 

magyarázó rajzok készítése. 

Lehetséges tevékenység: a 

megfigyelések alapján készülő művészi 

megjelenítések (pl tűz, víz témában 

festés). 

 

Gondolkodási, problémamegoldó 

Analitikus készségek gyakorlása: 

megfigyelés, összehasonlítás, 

csoportosítás, következtetések levonása.  

Kritikai gondolkodás alkalmazása, 

gyakorlása: fantázia és valóság 

megkülönböztetése, tény és vélemény 

megkülönböztetése, szempontok 

vizsgálata. 

 

Gyakorlati tevékenység: 

Egyszerű kémiai kísérletek önálló 

elvégzése leírás alapján. 
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Fejlesztendő képességek 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

készítése. Önálló és csoportos 

kísérletezés előre megadott instrukciók 

alapján. Ismeretterjesztő szakirodalmi 

szöveg csoportos és önálló 

feldolgozása. 

Szociális:  

Csoportban végzett tanulókísérletek – 

szervezés, munkamegosztás, 

kommunikáció, tudásmegosztás. 

Individuális: 

A figyelem iskolázása: a valóság és a 

belső képek összevetése. Az ismert 

hétköznapi jelenségeket vizsgálva  

kérdéseket feltenni, új szempontokat 

találni.  

Kapcsolódási pontok: 

fizika – fémek fizikai sajátságai: 

hővezetés hangvezetés, 

elektromosságtan. 

kézművesség – rézmunkák, esetleg 

kovácsolás. 

 

Tárgyalható kultúrtörténeti és 

technikai, technológiai 

vonatkozások:  

A tűz a mitológiában  

A tűzhelyek, fűtési módok és a kémény 

fejlődése 

Tűzoltás 

A barlangtól az épített házig 

Sóbányászat, sókereskedelem 

Az egyes  fémek használatának 

kultúrtörténeti vonatkozásai 

Néhány gondolat az arany 

bányászatáról és feldolgozásáról 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A figyelem és a megfigyelőképesség fejlődik, elmélyül.  

Megtanulnak kérdéseket feltenni, szempontokat találni a természetben zajló folyamatok vizsgálatához, közelebb kerülnek a 

folyamatok mélyebb megértéséhez, a törvényszerűségek megsejtéséhez. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Képes kémiai  jelenségeket megfigyelni, a megfigyeléseket fel tudja idézni és le tudja írni, magyarázó ábrákat tud készíteni. 

Képes megállapítani hasonlóságokat és különbségeket a megfigyelt jelenségek között, ez alapján egyszerű 

törvényszerűségeket értelmezni. 

Egyszerű kémiai kísérleteket biztonságosan végre tud hajtani.  

Tisztában van az égés feltételeivel. 

Ismeri a savak és lúgok általános tulajdonságait. 

Ismeri a fémek általános tulajdonságait. 

Fel tudja ismerni a tanult fémeket, ismeri azok egyedi tulajdonságait, alkalmazási területeit. 

Megérti a mészégetés, a mészoltás és a mész megkötésének kémiai folyamatait.  

 

Számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Rövid szóbeli vagy írásbeli összefoglaló a megfigyelt kísérletekről, anyagokról. 

Rendezett, esztétikus füzet készítése  

Kísérlet önálló elvégzése, bemutatása, értelmezése, a tapasztalatok rögzítése szóban vagy írásban. 

 

 

IDEGEN NYELV  
 

Kulcskompetencia-területek  

idegen nyelvi kommunikáció 

anyanyelvi kommunikáció 

a tanítás tanulása 

személyközi, szociális kompetencia 

kulturális kompetencia 

kommunikatív kompetencia: a tanulók tudják megoldani feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, a munka világában, az oktatásban. A kommunikációképes nyelvtudás képessé teszi a tanulót valóságos 

helyzetekben valóságos üzenetek cseréjére. 

Összetevői: 

- nyelvi kompetencia (szókincs, fogalomkörök, kiejtés ismerete) 

- szociolingvisztikai kompetencia (társadalmi érintkezés formái; stílus, hangnem ismerete) 

- pragmatikai kompetencia (kommunikációs szándékok, szövegalkotás szabályai, kommunikációs forgatókönyvek) 

interkulturális kompetencia: kultúrák hasonlóságainak és különbségeinek értelmezése, nyitottság más kultúrák iránt. Pozitív 

attitűd kialakítása a nyelvtanulás, valamint más nyelvek és kultúrák megismerése iránt. 

 

Módszertani megközelítések:   
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A hetedik osztályban alkalmazott módszer szorosan követi a hatodik osztályban leírtakat. Több a tanulnivaló, rendszeresek a 

tudáspróbák, szódolgozatok. Gyakoribb a páros, csoportos és az önálló munka. Segíteni kell őket abban, hogy törekedjenek a 

meglévő nyelvi eszközeik alkalmazására. A hangsúly a kulturális és földrajzi témákon van.  

Ezt az évet a szókincs továbbbővítése, újabb nyelvtani fogalmak és formák megismerése jellemzi. Egyre bátrabban szólalnak 

meg. 

Legfontosabb cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez szoros kölcsönhatásban történik az 

adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák fejlesztésével. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik. 

 

 

Angol NYELV 
 

Éves óraszám: 108 óra 

 

Előzetes tudás: 

az előző hat osztályban tanult szókincs, 

angol nyelvű óravezetés megértése, egyszerű, rövid feladatok megoldása 

begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció 

közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szöveg lényegének, tartalmának megértése 

a tanult nyelvi elemek olvasott szövegben való felismerése, beszédszituációkban való alkalmazása ismétlés után 

ismert témákról egyszerű mondatok írása 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

rendszerezés 

rendezés 

analízis, szintézis 

összehasonlítás 

beszédértés 

beszédészlelés 

hallási észlelés 

figyelem 

rendszerezés 

sorrendiség 

kiejtés 

koncentráció 

látási-hallási észlelés 

rövid és hosszú távú emlékezet 

lényegkiemelés 

konkretizálás 

Életrajzok 

(a főoktatáshoz kapcsolódóan tudósok, 

felfedezők) 

Irodalmi munkákból részletek 

olvasása, feldolgozása 

Országismeret 

Anglia, London 

               USA 

Szabadidő szervezése (színház, 

mozi) 

Vendégek, vendéglátás 

Betegség, közérzet 

Étkezés, étkezési szokások 

Közlekedés, utazás 

 

NYELVTAN 

 rendhagyó igék 

megszámlálható és megszámlálhatatlan 

főnevek 

jövő idő 

 feltételes mód bevezetése (1 és 2. alak) 

Perfect tenses (Present and Past) 

segédigék (must, ahve to, need, may, 

should, would) 

határozószók 

mondatalkotás 

 szövegalkotás 

 

SZÖVEGOLVASÁS 

SZÖVEGÍRÁS 

kommunikációs témákhoz kapcsolódó, 

hosszabb-rövidebb olvasmányok 

mindennapi élethelyzetekről 

versek, történetek 

 szótárhasználat 

helyesírási gyakorlatok 

 

Kapcsolódási pontok: 

történelem 

földrajz 

nyelvtan 

rajz 

a különböző témakörhöz 

kapcsolódó beszédhelyzetek 

megjelenítése 

szerepjátékok 

rajzolás 

csoportos és páros feladatok 

versek szavalása  

történet hallgatása olvasása,  

összefoglalása 

tollbamondás 

szavak és versek írása a táblára és 

a füzetbe 

olvasás 

szövegértési feladatok 

rejtvények 

előadások 
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A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

a tanult szókincs aktív használatára 

az olvasott és hallott szöveget megérteni, azokból a lényeget kiemelni 

szituációs helyzetekben folyamatosan kommunikálni 

az országismeretben tanultakról folyamatosan beszélni 

a tanult nyelvtani szabályokat felismerni, azokat beszédben és írásban tudatosan alkalmazni 

választékosan kifejezni magát 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanuló tudja használni a nyelvi ismereteit a tanult kommunikációs helyzetekben. 

Tudjon folyamatosan beszélni az országismeretben tanultakról. 

Legyen képes felismerni és alkalmazni a tanult szabályokat. 

Tudjon kapcsolatot teremteni a szituációs helyzetekben. 

Tudja választékosan kifejezni magát. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

Tollbamondás. 

Szövegalkotás. 

Memoriterek. 

 

 

NÉMET NYELV 
 

Éves óraszám: 108 óra  

 

Előzetes tudás: 

az előző hat osztályban tanult szókincs, nyelvtan, illetve kétnyelvű szótárhasználat 

a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid feladatok megoldása 

begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció 

felkészülés után rövid szövegek elmondása 

közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szöveg lényegének, tartalmának megértése 

a tanult nyelvi elemek olvasott szövegben való felismerése, beszédszituációkban való alkalmazása ismétlés után 

ismert témákról egyszerű mondatok írása 

 

 

 

Fejlesztési képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

 

 

életérzék 

 

térbeli és időbeli orientáció 

 

figyelem 

 

összehasonlítás 

 

tapintás 

 

szaglás, ízlelés, látási-, hőérzékelés 

 

fogalomérzék 

 

 rendezés 

 

 lényegkiemelés 

 

összehasonlítás 

 

összefüggések felismerése 

 

konkretizálás 

 

Témák: 

 

Otthon 

otthonom, szűkebb és tágabb 

környezetem 

otthonok a célnyelvi országokban 

Étkezés 

egészséges táplálkozás 

receptek, főzés, sütés 

étkezési szokások a célnyelvi 

kultúrában 

ünnepi étkezések német nyelvterületen 

mindennapi ételeink összetevői 

gyógynövények 

Iskola 

iskolám, osztálytermem 

tantárgyak, kedvenc tantárgyam 

órarend, tanárok, 

osztálytársak 

tanítási rendszer a Waldorf iskolában 

iskolai élet a célnyelv országában 

Szabadidő, szórakozás, barátok 

sportok 

sportolási lehetőségek 

szabadidős tevékenységek 

 

 Beszgetés 

lakás, ház alaprajza-rajzolás a füzetbe, 

berendezési tárgyak elhelyezése 

 szógyűjtés  

szókártyák készítése 

képleírások elemzése 

páros és csoportos munkaformák 

Gyűjtőmunka 

szituációs játékok 

személyes élmények feldolgozása 

párokban, csoportokban, egyénileg 

 szótár segítségével szógyűjtés 

ismert és újonnan tanult szavak és 

kifejezések csoportosítása különböző 

szempont szerint 

kutatómunka: ételeink összetevői, 

csoportfeldolgozás 

magyar és német étkezési szokások 

összehasonlítása 

lehetőség: sütés, főzés 

rejtvényjátékok 

párbeszédek alkotása, szerepjátékok 

szókincsjátékok  

szituációs játékok 

témával kapcsolatos dalok hallgatása, 
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egyensúlyérzék, légzés 

 

izomtónus 

 

koncentrálóképesség 

 

általánosítás 

 

összefüggések felfogása 

 

sorrendiség 

 

emlékezet és logikai viszonyok 

kifejezésének képessége 

 

gondolkodási képességek  

  

 emlékezet 

 rendezés 

 

 lényegkiemelés 

 

analógia 

 

testséma 

 

  

  

  

kedvenc időtöltésem 

mozi, színház, zenehallgatás 

híres németajkú szerzők életrajzából 

közös időtöltés barátokkal 

Utazás, felfedezések 

nagy földrajzi felfedezések 

híres felfedezők, zeneszerzők életútjuk 

fontosabb állomásai 

utazás belföldön és külföldön 

szállásfoglalás, pénzváltás 

közlekedési eszközök 

célnyelvi országok fontosabb földrajzi 

adottságai 

tartományok 

tájegységek 

tájékozódás, útbaigazítás 

épületek, utcák 

híres német városok és 

nevezetességeik, látnivalók 

gasztronómia 

NYELVTAN 

Az új nyelvtani szerkezetekkel a 

korábbi fejlesztési szakaszokhoz 

hasonlóan továbbra is kontextusba 

ágyazva ismerkednek meg. Egyre 

jobban érdeklik őket a nyelvben 

előforduló szabályszerűségek, és az 

anyanyelvükhöz hasonló vagy attól 

eltérő nyelvtani jelenségek. A helyes 

nyelvhasználatban segítik őket azok a 

grammatikai szabályok, amelyeket ők 

maguk fedeznek fel és fogalmaznak 

meg.  

határozott és határozatlan névelő 

részes-, és birtokos esetben 

birtokos névmás (enyém, tied, övé) 

-személyes névmás (én, te, ő) alany-, 

tárgy-, részes-és birtokos esetben 

melléknévfokozás 

módbeli segédigék (dürfen, müssen) 

elöljárószók tárgy-, és részesesettel 

fordított szórend (dann) 

Perfekt (gyenge igék perfekt alakja) 

összetett mondatok (alá-, mellérendelő 

mondatok) 

SZÖVEGOLVASÁS 

SZÖVEGÍRÁS 

életrajzok, részletek irodalmi 

munkákból 

híres német írók, költők műveiből 

részletek olvasása 

versek, dalok 

Till Eulenspiegel – könnyítetett 

olvasmány 

anekdoták 

írásbeli műfajok stílusjegyei, 

szerkezete 

 

Kapcsolódási pontok: 

Matematika: 

tájékozódás a térben 

szimmetrikus alakzatok 

Földrajz: 

éghajlati viszonyok 

földrajzi felfedezések 

a világörökség elemei 

tájékozódás a földrajzi térben 

szövegolvasás 

magyar és célnyelvi iskolai élet rövid 

összehasonlítása 

az én iskolám; rövid fogalmazás közös 

alkotása, leírása 

 

 

 

rövid élménybeszámolók személyes 

élmény alapján sportolási tevékenységről 

 

szójátékok 

-mondatok összerakása megadott szavakkal 

 

plakátok, meghívók készítése 

 

dalszöveg kreatív írása 

rövid drámai jelenet eljátszása 

 

 

Németország és Ausztria térképének 

tanulmányozása 

 

földrajzi térkép készítése 

tartományok neveinek és fővárosainak 

tanulása, rajzolása 

 

képleírások, albumok készítése 

 

összefüggő mondatok írása kommunikációs 

céllal (levél, üzenet, párbeszéd) 

gondolatok kifejezése egyszerű 

kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban 

a  nyelvismeret kreatív alkalmazása 

egyszerű szövegek írására ismert vagy őket 

érdeklő témákról. 

 

 

egyéni, páros munkák 

 

-csoportos és együttes tevékenységek 

 

-játékos feladatok 

 

-rejtvényjátékok 

 

-társasjátékok 

 

-mozgásos játékok 

 

-gyakorló feladatok 

 

 

 

 

 

 

 

-halk, hangos olvasás megadott szabály 

szerint 

-lényeges információk megtalálása 

egyszerű szövegekben is (hirdetésekben, 

prospektusokban, étlapon, menetrendben, 

programfüzetben…) 

-ismerős szavak, kifejezések, fordulatok 

felismerése 
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országok, tájak 

Geometria, csillagászat: 

-rendszerekben való tájékozódás. Nap 

és a Hold élettani jelentősége 

Biológia: 

táplálkozástanhoz kapcsolódó 

biokémiai fogalmak 

alapvető ismeretek az 

emésztőrendszerről 

fehérjék, szénhidrátok, zsírok, ásványi 

anyagok és vitaminok 

táplálkozási filozófiák 

Honismeret 4. osztály: 

alaprajz, térkép rajzolása, tájékozódás 

Formarajz 4. osztály: 

tájékozódás papíron 

Történelem 5. osztály: 

görög olimpia 

Mozgás és testnevelés: 

-sportjátékok 

olimpiai sportágak 

Ének-zene: 

-zenehallgatás 

Dráma: 

színház, előadások 

Történelem: 

nagy földrajzi felfedezések 

reneszánsz 

felfedezők és feltalálók 

Ének-zene: 

Mozart, Beethoven életrajzi elemei 

Magyar nyelvtan: 

összetett mondatok elemzése 

alárendelés 

mellérendelés 

Magyar irodalom: 

színház belső világa 

más népekhez, kultúrához kapcsolódó 

szövegek 

 

alapvető információk kiszűrése 

 részvétel írásbeli nyelvi játékokban 

az olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése 

adott témáról, olvasmány részletéről rövid, 

egyszerű mondatok írása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

SZÓBELI INTERAKCIÓ 

A tanuló: 

merjen bátran megszólalni az adott témakörökön belül 

a megnevezett, begyakorolt kommunikációs helyzetekben legyen képes egyre választékosabban kifejezni magát 

tudjon véleményt, gondolatot, érzést kifejezni 

tudjon lényegre törően beszélni az ország ismeretben tanultakról 

képes egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket feltenni 

aktívan vegyen részt a mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédekben 

tudja alkalmazni a célnyelvi normákhoz közelítő kiejtést, beszédtempót 

bizonyos helyzetekben meg tudja értetni magát pl. útbaigazítás, vásárlás, jegyrendelés stb. 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉS 

legyen képes a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó-, és beszédfordulatokat felismerni 

tudja a lényeget és az alapvető információkat kiszűrni 

megérti az utasításokat, kérdéseket, kéréseket, azokra cselekvéssel válaszol 

autentikus szövegek bemutatásának aktív követésére képes, képes felismerni a tanult grammatikai elemeket 

képes következtetéseket levonni az adott szövegfajtára 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

képes az ismerős témákról szóló rövid szöveget megérteni, az alapvető információt megtalálni 

képes a szöveg lényegét megérteni, a fontos információt kiszűrni 

képes az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzésére 

fokozódjon érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt 

egyszerű üzenetek, levelek, bejegyzések, instrukciók megértésére képes 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

képes egyszerű, de összefüggő mondatok írására a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról 

legyen képes gondolatokat összekapcsolni egyszerű kötőszavakkal 
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képes szavakat és rövid szövegeket lemásolni, diktálás után leírni 

NYELVTAN 

ismerje fel és tudja alkalmazni a tanult nyelvtani szabályokat 

legyen képes helyesen használni nyelvtani ismereteit a tanult kommunikációs helyzetekben 

képes egyszerű grammatikai struktúrákat és mondatfajtákat használni, azokat szavakat, szócsoportokat, történéseket 

összekapcsolni kötőszavakkal 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

SZÓBELI INTERAKCIÓ 

A tanuló: 

tudjon lényegre törően beszélni az ország ismeretben tanultakról 

merjen bátran megszólalni az adott témakörökön belül 

a megnevezett, begyakorolt kommunikációs helyzetekben legyen tanári segítséggel kifejezni magát 

képes egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket feltenni 

aktívan vegyen részt a mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédekben 

tudja alkalmazni a célnyelvi normákhoz közelítő kiejtést, beszédtempót 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

legyen képes a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó-, és beszédfordulatokat felismerni 

tudja a lényeget és az alapvető információkat tanári segítséggel kiszűrni 

megérti az utasításokat, kérdéseket, kéréseket, azokra kis segítséggel cselekvéssel válaszol 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

képes az ismerős témákról szóló rövid szöveget megérteni, az alapvető információt segítséggel megtalálni 

képes a szöveg lényegét rávezető segítséggel megérteni, a fontos információt segítséggel kiszűrni 

fokozódjon érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

képes egyszerű mondatok írására a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról 

képes szavakat és rövid szövegeket lemásolni, diktálás után leírni 

NYELVTAN 

tanári segítséggel ismerje fel a tanult nyelvtani szabályokat 

erős tanári vezetéssel legyen képes helyesen használni nyelvtani ismereteit a tanult kommunikációs helyzetekben 

képes segítséggel egyszerű grammatikai struktúrákat és mondatfajtákat használni 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

Tollbamondás. 

 Szövegalkotás. 

Memoriterek. 

 

 

FRANCIA NYELV 
 

Éves óraszám:108 óra 

 

Előzetes tudás: 

 Az előző osztályokban tanult szókincs és nyelvtani szerkezetek ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Az értő olvasás fejlesztése Önálló 

szótárhasználat  

Beszédértés és önkifejezés csiszolása 

Rövidebb szövegek önálló 

megfogalmazása 

Lényegkiemelés, összefoglalásra való 

képesség, 

kulcsinformációk kikeresése írott vagy 

hallott szövegből 

Nyelvtani szabályok következetes 

alkalmazása 

Hosszú távú emlékezet 

Együttműködés 

Egymásra figyelés, egymás segítése 

Témák:  
Személyes névmások tárgyas és részes 

esete ( me, te, le, la, les, lui, leur, stb.) 

Múlt idő: passé composé, imparfait, (ez 

az adott osztály szintjétől függ) 

további rendhagyó igék 

Anyagnévelő 

Fordított szórend gyakorlása 

Időhatározók 

Határozók képzése 

 

Ismerkedés a francia kultúrával, 

szokások, ünnepek, gasztonómia. 

Franciaország földrajza, régiói, nagy 

városai, fontosabb nevezetességei. 

Ételek, italok, az étkezéssel kapcsolatos 

szókincs. 

Utazás szókincse, útbaigazítás kérése, 

Versmondás, éneklés 

Térképek rajzolása, festése 

Sorversenyek, csapatjátékok 

Szövegek önálló megfogalmazása 

Párbeszédek olvasása, írása, eljátszása 

Szerepjátékok 

történetek dramatizálása 

páros és csapatmunka 

rejtvények, szókeresők 

feladatlapok 

nyelvtani gyakorlatok, drillek 

Térbeli, vizuális feladatok 

Egyszerű képleírások 

 

tollbamondás 

 

Rövid szövegek memorizálása 
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adása. 

Jegyvásárlás, szállásfoglalás 

 

Kapcsolódási pontok: 

Egyes történelmi témakörökhöz 

kapcsódhatunk, lehet foglalkozni a 

reneszánsszal, Jeanne d’Arc életével 

 

Szótárazás 

 

Egyszerű szövegek hallgatása 

 

Fordítások 

 

Olvasott szöveg összefoglalása 

anyanyelven 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok felismerik és alkalmazzák a tanult nyelvtani formákat. Jártasak a koruknak megfelelő szövegek olvasásában, önálló 

megértésében. Képesek világos egyszerű mondatokban kifejezni magukat hétköznapi szituációkban. Képesek kreatívan 

használni a tanult szókincset és nyelvtani formulákat.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A diák képes olvasott vagy hallott szövegek lényegének megértésére, összefoglalására. Képes összefüggő mondatokban 

beszélni magáról és egyéb hozzá közel álló témákról. Felismeri és alkalmazza a tanult nyelvtani szabályokat. Alapvető 

ismeretekkel rendelkezik a francia kultúráról. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

- Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

- Tollbamondás. 

- Szövegalkotás 

- Memoriterek. 

 

 

MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Évi óra szám: 108 óra 

 

Módszertani megközelítés: Egyre nagyobb teret kapnak az egyéni kihívást jelentő feladatok. 

A gyermekek mozgásfejlődésüket ebben az életkorban az ínszalagokon és az inakon keresztül fejezik ki. Gyakorlás után év 

eleji és év végi felméréseken vetjük össze a tanulók fejlődésének 

eredményeit. 

 

Előzetes tudás: 

Az előző évek mozgás anyagában való jártasság, a tanult játékok alapos ismerete.  

A megismert foglakoztatási formák alkalmazása, a kidolgozott képességek használata. 

 

Fejlesztendő képességek (célok) Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudások: 

Megtalálják saját ritmusukat és 

felfedezik a mozdulásra késztető 

impulzus pillanatát. 

 

A lendülő és inga gyakorlatokon 

keresztül megtanulják, hogyan lehet a 

súlyt, a súlyosságot élvezni 

 

A játékok során a térbeli tájékozódás 

fejlesztése a feladat 

 

 

 

Módszertani: 

 

Sportágválasztás elősegítése. 

Versenyzés életkoruknak  

megfelelő bajnokságokon. 

 

Szociális: 

Bothmer-gimnasztika:  

A Ritmus gyakorlat kiegészíti a Zuhanás 

gyakorlatát, amely 

kimondottan arra hivatott, hogy megragadja 

a serdülőkor térbeli térélményét. 

Oldalsó körzés, 

Egyensúly,  

Galopp,  

Álló és Mozgó ritmus. 

Testnevelés:  

Kézállás, fejállás, tarkóbillenés, fejen 

átfordulás, 

Szaltó, zuhanások, dőlések szekrényről 

matracokra. Szekrényugrások: guggoló 

átugrás, átterpesztés, repülő guruló 

átfordulás. 

Egyensúlyozás, botgyakorlatok. Ugrókötél 

gyakorlatok az állóképesség fejlesztésére. 

Kötélmászás, 

Atlétika:  

Az eddig tanultak gyakorlása, felmérése.  

 

 

 

Frontális osztálymunka a Bothmer- 

gyakorlatok végzése közben, 

 

A forma megtanulása után kis 

csoportokban kell a mozgást 

gyakorolni, 
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Vidám, jó hangulat kialakítása kemény 

munka közben. 

 

 

 

 

 

 

Én: 

Képesek önmagukat a csoporttól 

elválasztani, és egyenként is elég 

erősek 

 

Új elem: Állórajt, mezei futás, sokszor a 

tájékozódási futáshoz kapcsolódva, 

térképhasználattal és előre jelölt utakkal. 

 

Játékok és sportok: Sportjátékokat 

előkészítő játékok. A főbb sportágak között 

található: 

kosárlabda: tempódobás, fektetett dobás, 

sarkazás, ismerkedés a szabályokkal, játék 

egy palánkra;  

röplabda: 

 alkarérintés, kosárérintés, röplabdára 

előkészítő játékok (rabröpi, dupla labda, 

vakröpi, stb.); floorball: 

 ütéstechnikák és szabályok, játék; tenisz; 

asztalitenisz, Ultimate; úszás; korcsolyázás. 

Akrobatikus és zsonglőr elemek 

továbbfejlesztése. 

Kapcsolódási pontok 

Felfedezések kora, tájékozódás, 

térképismeret.  

A reneszánsz ember sokszínűsége, 

polihisztorjellege. 

 

A testnevelés órákon a 

csoportmunkában való 

tevékenykedés a jellemző. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

A gyermekek képesek a tevékenységek közötti gyors váltásokra. 

Újabb, életkoruknak megfelelő Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat sajátítanak el. 

Képesek a tanult atlétikai és tornamozgások megközelítően helyes technikai végrehajtására. 

Megismerik néhány sportág alapvető mozgásanyagát és szabályait. 

A játékokban, sportokban képesek helyezkedni, és pozíciójukat megtartani; képesek az egyszerű taktikai elemek 

alkalmazására. 

Életkoruknak megfelelő bajnokságon vesznek részt. 

Délutáni elfoglaltságként sportolnak. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

Újabb, életkoruknak megfelelő Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat sajátítanak el. 

Megismerik néhány sportág alapvető mozgásanyagát és szabályait 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai 

A mozgás órákon való aktivitás minősége, pontossága 

A játékok során a szociális képességek állapota 

 

 

KERTMŰVELÉS 
 

Kulcskompetencia-területek  

természettudományos és technológiai kompetenciák,  

anyanyelvi kommunikáció 

személyközi és szociális kompetenciák 

a tanulás tanulása 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Ennek az életkornak a jellemzője a dinamikus belső állapot és a külső aktivitás. Nehezen vállalnak „iskolás feladatokat”, de 

minden igazinak érzett kihívásra mind szellemi, mind fizikai erejüket nem kímélve válaszolnak. Ebben az életkorban motiválja 

őket, ha a kapott feladatok végrehajtása kitartást igényel.Ehhez kell megtalálni a konkrét feladatokat. A pubertás korban a 

gyerekek érdeklődővé válnak önmaguk változásaival szemben és nyitottá a külvilág iránt.  

A földdel, a talajjal való munka továbbra is hangsúlyos az egész év során. 

Hangsúlyossá válik a környezetvédelmi oktatás. Az ökológiai gazdálkodásban nagy szerepe van a sokszínűségnek. A 

gazdálkodás során úgy kell kialakítani az iskola kertjét, környezetét, hogy az adott tájba beleilleszkedjék. 

Az egészséges táplálkozás előfeltétele az egészséges talaj- növény- állat kapcsolata. Az egyes növények táplálkozásban betöltött 

szerepe tudatosabbá válik. Hangsúlyosabb szerepet kap a gyógynövények felhasználása. A komposzt készítése, a trágyakezelés a 

talaj tápanyag utánpótlása szempontjából elengedhetetlen. A téli órákon a gyerekek megtervezik a zöldséges kertet a vetésforgó 

és a növénytársítás fogalmait figyelembe véve. 
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Előzetes tudás: 

A 6. osztályban a talajművelésről, a komposztálásról, a vetésről, az ültetésről. és a környezetvédelem alapjairól tanultak. 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

Kitartás 

 

Gazdálkodás a saját erővel 

 

Gazdálkodás a rendelkezésre álló 

idővel 

 

Munkafolyamatok megszervezése, 

sorrendiségének átlátása 

 

Érdeklődés a külvilág iránt 

 

Környezeteünk iránt érzett 

felelősségtudat 

talajvédelmi eljárások;  

talaj tápanyag utánpótlás,  

komposztálás 

növénytársítások; 

kétéves zöldségnövények termesztése; 

málna, ribizli, szőlő művelésének 

megismerése; 

szaporítás dugványozással; 

a szüretelt termények tárolása; 

erdészeti alapfogalmak. A különböző 

társulások (erdők, rétek stb., szerepe a 

   tájban) 

fotoszintézis,  

egészséges táplálkozás,  

dugványozás 

 

Történelem: a középkori Európa 

jellegzetes gazdálkodási formái. 

Földrajz: a nagy földrajzi 

felfedezések miként változtatták meg a 

kontinensünkön és hazánkban 

termesztett növénykultúrákat, ennek 

milyen társadalmi következményei 

lettek. 

Csillagászat: ennek kapcsán a vetési 

naptár bemutatása. Biológia: a 

növekedés, fejlődés szakaszai.  

Táplálkozástan. 

Fafaragás: a felhasznált fafajták 

tulajdonságainak felismerése. 

komposzt oltása biodinamikus 

preparátumokkal és a komposzt 

felhasználása 

 

kerti szerszámok rendeltetésszerű 

használata. 

szárított gyógynövények csomagolása és 

felcímkézése; 

az eszközök karbantartása; 

az év során gyűjtött vetőmagok 

 tisztítása, válogatása és előkészítése a 

tavaszi vetésekhez; 

kertterv készítése a  

növénytársítások figyelembe vételével 

 és a vetésforgó alkalmazásával; 

 

Madarak rajzolása, festése saját 

környezetében. 

Állatgondozás a Vadas parkban. 

Rövid kiselőadás készítése adott és 

választott téma alapján.  

Állatok megfigyelése: 

Magyarország állatvilágából és a honos 

madarakból. 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Ökológiai tanulmányaik új fogalmakkal bővülnek.  

Ismerik egyes növények táplálkozásban betöltött szerepét. 

Alapszintűen elsajátítják a fás szárú növények gondozását, ápolását.  

Az új eszközöket(metszőolló, vasvilla, ásóvilla, talicska, aprítógép) szakszerűen és balesetmentesen használják. 

Felelősségvállalásuk fejlődik. 

Szeretettel, jó kedéllyel dolgoznak.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A gyermekek balesetmentesen és szakszerűen használják a metszőollót, a vasvillát, az ásóvillát.  

Ismerik a komposztérés folyamatát, jártasak a trágya és növényi komposzt készítésében.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Beszélgetések, megbeszélések 

A füzet vezetésének minősége 

A munkavégzés minősége 

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETEK 
 

FESTÉS, RAJZ, FORMARAJZ 
 

Kulcskompetenica-területek  

anyanyelvi kompetenc 

 a tanulás tanulása 

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám:54 óra 
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Módszertani megközelítések: 

A hetedik osztályban folytatódnak a fény- és árnyék-gyakorlatok. A perspektívával megismerkednek a gyerekek, és ez a 

fény-árnyék gyakorlatokat pontosabbá, határozottabbá teszi. Lelkiekben a tanulóknak ebben az életkorban olyan 

gyakorlatokra van szükségük, amelyekben a perspektívával, az iránypontokkal és az enyészponttal dolgozhatnak. A 

rajzórák bevezetik a grafikai, térbeli rendezés törvényeit is. 

 

Előzetes tudás:  

A hatodik osztályban elsajátított technikák ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Megfigyelő képesség, 

arányérzék  fejlesztése 

Árnyékolási technikák 

finomítása  

Fantázia  

- Fény-árnyék gyakorlatok, absztrakt és direkt módon, 

szénnel és ceruzával 

- Tusfestmények  

- Leonardo da Vinci grafikáinak másolása 

- Tájképek rajzolása a levegőperspektíva érzékeltetésével 

- Egyszerű, majd bonyolultabb geometrikus formák 

tanulmányozása, kontrasztos megvilágításban 

- Egy és két iránypontos perspektíva megismerése, fantázia 

gyakorlatokkal és beállításokkal. 

- A szén különféle felhasználási módjaival dolgozunk: vonalkázva 

és eldörzsölve 

- Tónusfokozatok előállítása ceruzával, szénnel és tussal 

- Axonometrikus szerkesztések 

- Vizuális játékok ritmussal, motívummal kapcsolatosan, az ismert 

technikák felhasználásával 

- kollázs készítés 

- természettanulmányok diópáccal 

- Lazúr festés  

Kapcsolódási pontok: 

Történelem: földrajzi felfedezések kapcsán dolgozunk azték és 

kínai motívumokkal 

A reneszánsz epochával számos kapcsolódási pont kínálkozik, 

Leonardo művészete, a perspektíva felfedezése 

Szénrajzok 

ceruzarajzok  

Tusfestmények 

Linómetszés 

Kollázs készítés 

Tollrajzok 

Lazúr festés 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diák a perspektíva törvényszerűségeit értő módon alkalmazza, képes a tér megjelenítésére a rajzon, pontos tanulmányokat 

készíteni geometrikus formákról, tárgyakról, térről, és szerkesztésekkel megjeleníteni ismereteit. Jártas a ceruza és a szén 

különböző kezelési módjaiban. Megtanulja a grafikai másolást. Fantáziarajzaiban használni képes a perspektivikus 

törvényszerűségeket. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A diák rajzai elkészüljenek, másolásban pontosságra törekedjen. Az arányokat és a fény-árnyék viszonyokat képes legyen 

rögzíteni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A munkák kiállítása az osztályban. Iskolai kiállítások. 

 

 

PLASZTIKA 
 

Kulcskompetencia-területek: 

Nyitottság a kézműves munkákkal kapcsolatos ismeretszerzésre, valamint az ezzel kapcsolatos pályák iránt. 

A környezetünkben található természetes anyagok igényeink vagy szükségleteink szerinti átalakítása. 

A technológia és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek ismerete. 

Az elképzelések különféle módon történő kreatív kifejezésének fontossága. 

Az esztétikum mindennapi életben betöltött fontosságának a felismerése. 

A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. 

Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, beépítésének, valamint az új ismeretek és képességek új és más helyzetben 

történő alkalmazásának képessége. 

Az általánosan elfogadott szabályok és viselkedési formák elsajátítása, ahhoz, hogy képes legyen, hatékony és konstruktív 

módon részt venni a személyes és  csoportos érintkezésben. 

A kommunikáció során a szóbeli közlés meghallgatása, megértése, valamint törekvés a tömör, világos, érthető, választékos és 

szakmai kifejezésmódra, és a saját érvek, elképzelések meggyőző módon történő megfogalmazására. 
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Éves óraszám: Egy-egy témához kapcsolódóan, alkalomszerűen a főoktatásban. 

 

Megközelítési szempont: 

A hetedik osztályban a feladatválasztások területén egyrészt erőteljesebb hangsúlyt kap a geometria, másrészt a fantázia, a 

játékosság. A gyermekek egyéni megközelítése, ízlése hangsúlyt kap azzal, hogy egy adott témához maguk közeledhetnek, 

Ezekkel segíthetjük azoknak az életkori sajátosságoknak a megélését, melyek ebben az időszakban jellemzőek. A kamaszkor 

felé haladva a szabályok, a törvények, a határok kérdése még határozottabb formában jelenik meg. Ugyanakkor a 

személyiség, az egyéni választás, a felfedezés, a kísérletezés is belső igény. 

 

Előzetes tudás: 

A hatodik osztály agyagozás óráinak tapasztalatai, különös tekintettel az építészeti alkotásokat modellező művekre. 

  

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 

A formázás alapelemeinek felhasználásával, és 

azok művészi összhangba hozásával egy adott 

téma kidolgozása, művészi megformázása 

 

Gömbből kiindulva forma változások folyamatát 

(metamorfózis) jeleníthetjük meg, így különböző 

geometriai formákat hozhatunk létre, 

szabályosság, szabálytalanság, szimmetria, 

aszimmetria témáját vezethetjük be a 

szobrászatba 

 

Az alakokkal dolgozva a gesztus és a mozgás 

kapcsolatával foglalkozunk 

 

A lejtés és a golyó mozgásának összefüggését 

felismerve működőképes golyópálya építése 

 

Tárgyalkotás 

Motorikus képességek 

Forma-, arányérzék, szemmérték 

Tervezés 

Művészi érzék, szépség, esztétikum, igényesség  

Térbeliség, térlátás 

Egyéni ötletek, megoldások 

Önbizalom, sikerélmény, motiváltság 

Munkamorál, következetes munkavégzés 

Együttműködés 

Az anyag és tulajdonságainak, valamint 

megmunkálásának ismerete 

A feladat és megvalósításának átlátása, 

megtervezése 

Az elsajátított ismeretek új feladatok esetében 

történő alkalmazása 

Emlékezet 

Gyakorlati gondolkodás 

Együttműködés 

Felfogás, megértés 

Megfigyelés, leutánzás 

Akarat, kitartás, feladattartás 

Szabályszerűség, szabályok követése 

Figyelem, koncentráció 

Önállóság  

Beszélgetés, megbeszélés 

Fegyelem, rendtartás 

A főoktatás epochái, különös 

tekintettel az irodalom, a 

történelem valamint a 

művészeti szaktárgyak 

ismereteire 

 

Kezünk által történő mozgásos 

tevékenységi formák 

 

A formázás alapelemeinek (homorú, 

domború, sík, él, csúcs) alkalmazásával 

egy adott téma kidolgozása 

 

Az előző években elsajátított 

tapasztalatok, ismeretek alkalmazása új 

technikákkal kiegészítve 

 

A verbális közlés megértése mellett a 

munkamozzanatok bemutatásának a 

megfigyelése, alkalmazása 

A munkavégzés folyamán pedig fontos 

szerepe van a szakmai jellegű 

beszélgetésnek, megbeszélésnek 

Különböző jellegű feladatok 

elkészítése, megformázása agyagból: 

 a platoni testeket előkészítő, a 

geometriához kötődő testek 

formázása (pl. tetraéder, 

oktaéder stb.) 

 emberi alak gesztus és 

mozdulat összefüggésében 

(pl. forduló, el-, lehajló, 

mutató vagy valamiért nyúló 

alak stb.) 

 működőképes golyópálya 

építése 

 

 

 

 

 

Követelmények: 

Folyamatosan bővülnek ismereteik az agyaggal és az agyagozás technikáival, valamint a formaképzés folyamatával 

kapcsolatban. 

A beszélgetések során a plasztikával kapcsolatos szóbeli kifejezőképességük erősödik. 

Legyen együttműködő, és aktív részese a munkafolyamatnak. 

Tudjon párban, csoportban együtt dolgozni társaival. 

A feladatok megfelelő szintű elkészítése. 
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A fejlesztés várt eredményei: 

Együttműködő részvétel a munka folyamán. 

Legyen képes együtt dolgozni társaival a közös munkákban. 

A feladatok megfelelő szintű elkészítése. 

 

Az értékelés módja: 

Az órákon, az egyes feladatok készítése közben történő folyamatos, négyszemközti megbeszélések során a diák állandó 

visszajelzést kap munkájáról, előrehaladásáról. 

Az értékelés legfőbb módja az, hogy közösen nézünk rá az elkészült munkákra és megbeszéljük a munka folyamatát és 

eredményét. Így a gyerekek nemcsak betekintést nyernek a formák sokféleségébe, hanem megtanulják megfogalmazni 

tapasztalataikat és egymásra odafigyelve a másikat meghallgatni. A gyerekek  munkáit az év végén, az osztályok az évben 

készített kézimunka és kézműves munkáinak kiállításán is bemutatjuk. 

 

 

KÉZIMUNKA 
 

Kulcskompetenica-területek  

 anyanyelvi kommunikáció 

a tanulás tanulása 

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 kulturális 

 matematikai és technikai kompetenciák 

 

Éves óraszám: 54 óra  

 

Módszertani megközelítések: 

A pubertás korban legfontosabb az akarat nevelése, ha ez megvalósul, akkor a fiatalok fokozatosan otthon érezhetik magukat a 

világban. Belső lényüknek a világon való részleges uralmáról csak úgy nyerhetnek egyre újabb tapasztalatokat, ha a 

tevékenységekre összpontosítjuk figyelmüket. 

Például a fizikai érettség felé vezető úton a testi formákról való tudatosságot a ruházkodásba, használati tárgyakba önthetjük. A 

diákok önállóan tervezik ezeket, és kézi varrással állítják össze ezeket. Az alapanyagokról, öltésfajtákról szerzett tudást tovább 

bővítjük és le is, jegyezzük már ezeket, az ismereteket 

 

Előzetes tudás: 

Önálló tervezés képessége, szabásminta szerkesztésének megértése matematikai számítások biztonságos alkalmazása, alapvető 

anyagismeret. A varrásban való jártasság készségszintű alkalmazása. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

Fantázia, kreativitás fejlesztése, 

a pontosság, mint alapvető 

követelmény erősítése. 

 

A szerkesztési ismeretek erősítsék 

matematikai képességeiket, és a 

térben való tájékozódást.  

 

Koncentráció fejlesztése. 

Önálló ízlés, belső igényesség 

fejlesztése. 

 

 

Történelem 

Természetismeret-földrajz 

Matematika; 

Biológia; 

Formarajz-rajz 

 

 

Az öltözködési kultúra kapcsán a 

különböző kultúrkorszakok áttekintése. 

 

A szabásminta szerkesztési folyamatában 

kapcsolódunk geometriai ismereteikhez.  

A használati tárgyak díszítésénél a 

hagyományos magyar motívumvilág 

kincseiből meríthetünk, népi kultúránk 

ismereteit felhasználva. 

 

 

Varrjunk kézzel egyszerű táskákat, 

hátizsákokat 

 

Bőrmunkák, övek, erszények 

készítése.  

Esetleg nemezből is készülhetnek, 

ezek megtervezésével is dolgozhatnak. 

 

A textíliák, bőr és fonott szálak 

használatakor használják a tanult 

technikákat, módszereket. 

 

Ha lehetséges, megkereshetünk egy 

varrodát, nemezelő műhelyt, ahol 

látogatást is tehetünk. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Ismerje meg a gyermek saját testének arányait, és ennek alapján tudjon magának szabásmintát készíteni cipőjéhez, papucsához 

vagy egyéb egyszerűbb ruhadarabjához. A szabást és összeállítást tanára segítségével, míg a varrást önállóan kivitelezi. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

Biztonsággal tudja használni a tanult öltéseket, a különböző munkafázisokban. Tudjon egyszerű szabásmintát készíteni,adott 

adatok alapján. 
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A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A készülő munkadarabok folyamatos korrekciója. Mindennapi használat. Iskolai kiállítás. 

 

 

 

 

FAFARAGÁS 
 

Kulcskompetencia-területek 

anyanyelvi kompetencia 

 a tanulás tanulása 

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A 12. életévtől a gyermek csontváza egyre inkább a külvilághoz idomul, alkalmazkodik a mechanika, dinamika törvényeihez, 

mozgásából mind jobban eltűnik a ritmus, a báj. A kéz csontjai pedig kezdenek alkalmassá válni az erőteljesebb fizikai 

igénybevételre. Ekkor kezd megjelenni az ok-okozati viszony megértése és a racionálisabb gondolkodás. A kéz igazi 

akarathordozóvá válik. 

A 7. osztályban a gyerekek a fizika tantárgyból a mechanikát tanulják. A megismertet most a gyakorlatban is kipróbálhatják, 

modellezésre használhatják. Különféle mechanikusan működő szerkezeteket, mozgatható játékokat, erőkar elve alapján 

működő emelőket (pl. diótörő) készítünk. 

Ebben az életkorban a gyermek szinte minden energiája a növekedésbe fektetődik. A nemi érés küszöbén ez egy 

elnehezedési, „földre érési” folyamat. Lelkileg egyre zárkózottabbá válnak, szívesen húzódnak vissza saját belső terükbe, 

fizikai és lelki értelemben egyaránt. Fő munkánkban, a fatál elkészítésekor egy alulról zárt, de felülről nyitott belső teret 

próbálunk létrehozni, melyek harmóniában vannak egymással.  

 

Előzetes tudás: 

Ismereteik vannak különféle fafajtákról, azok sokféleségéről, tulajdonságaikról, közöttük lévő különbségekről. 

Gyakorlatuk van a fa szálirány szerinti helyes megmunkálásában. 

Az idén használt famegmunkáló szerszámokat, eszközöket az előző években már megismerték, 

A vésőket, a vésés technikáját, a gyalupadon történő különböző rögzítési módokat ismerik.  

Homorú, domború formákat már készítettek, az egyenletes falvastagság kialakítását már gyakorolták (fakanál). 

Gyakorlatuk van a felületek szabályos, fokozatos lesimításában, finomításában. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A faanyag különböző  famegmunkáló 

kéziszerszámokkal  történő 

megmunkálása, formák létrehozása. 

 

Üreges tárolóedény tervezése, vésése, 

kívánt formára alakítása.                 

 

Mechanikusan működő mozgatható 

játék, szerkezet készítése, akár saját 

elképzelések alapján.                                                                                                                

 

Tárgyalkotás, igény valami 

létrehozására, értékteremtés 

Nyitottság a kézműves tevékenységek 

iránt 

Szorosabb kapcsolat a természetes 

anyaggal, ezáltal egy természetközeli 

szemlélet kialakítása, megerősítése 

A múlt értékeinek és a hagyományos 

népi tárgyalkotó kultúrának a tisztelete. 

Kézügyesség, motorikus képességek 

Az anyag és megmunkálásának 

ismerete 

Forma-, arányérzék, szemmérték, 

szimmetria 

Művészi érzék, esztétikum, szépség, 

igényesség 

7. osztályos fizika tantárgy mechanika 

része. 

 

Serszámok, eszközök segítségével, 

kezünk által történő mozgásos 

tevékenységi formák: 

-hasítás 

-vágás, fűrészelés 

-faragás 

-vésés 

-ráspolyozás, reszelés 

-fúrás 

-csiszolás 

 

Az előző években elsajátított 

tapasztalatok, ismeretek, 

munkamódszerek új feladatok esetében 

történő alkalmazása, új technikákkal 

kiegészítve. 

 

A verbális közlés és annak megértése 

mellett a munkamozzanatok  

bemutatásának a megfigyelése, majd 

utánzás útján történő alkalmazása. 

 

A feladatoknál szerepet kap a tervezés, 

konstruálás, valamint a gondolkodás, a 

munka folyamán pedig a szakmai 

jellegű beszélgetés, megbeszélés. 
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Tervezés, konstruálás, egyéni 

elképzelések, ötletek megvalósítása, 

fantázia 

Kifejezőerő, a személyiség 

megnyilvánulása a munkadarabban 

A korábban megszerzett tudás, 

tapasztalat alkalmazása 

Önbizalom, sikerélmény, motiváltság 

Figyelem 

Felfogás, megértés 

Gondolkodás, ok-okozati viszony 

Akarat, kitartás, feladattartás 

Ritmus 

Megfigyelés, leutánzás 

Emlékezet 

Szabályszerűség 

Az adott mechanikai mozgások és 

fizikai törvényszerűségük megértése 

Együttműködés 

Fegyelmezett, biztonságos 

munkavégzés 

Odafigyelés saját magára és a másikra 

Szabályok tisztelete, követése 

Fegyelem, rendtartás 

Beszélgetés, megbeszélés 

Üreges tárolóedény, fatál készítése 

különböző formában, egyetlen vagy 

osztott belső térrel (szabályos, 

szabálytalan, kör, ovális, hal, stilizált 

vagy saját tervezésű forma). 

A fatál mellett vagy helyett 

készíthetünk továbbá egyéni 

elképzelések alapján ivócsanakot, 

sótartót is. 

 

Különféle mechanikusan mozgatható 

játékok közül egynek az elkészítése, 

mely saját tervezésű is lehet. Pl.: 

-kopogtató harkály 

-favágók, kovácsok 

-csipegető madarak 

-doboló mackó, táncoló nyúl 

 stb. 

 

Egy diótörő (egykarú emelő) készítése. 

 

Egyéni munkák megvalósítására is van 

lehetőség. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Fegyelmezett munkavégzés, a szerszámok rendeltetésszerű, megfelelő használata,törekvés a balesetek elkerülésére. 

Legyen jártas a famegmunkáló szerszámok és eszközök használatában. 

A vésők és a vésési technikák ismerete, azok megfelelő gyakorlati alkalmazása. 

Egy saját tervezésű, esztétikusan kivitelezett fatál elkészítése. 

Egy mechanikusan működő, mozgatható fajáték (mely lehet saját ötlet alapján is) elkészítése.  

Ügyelni kell a műhely rendjére, a szerszámok és munkaeszközök épségére. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Az órai munka során legyen képes együttműködni. 

Fegyelmezett munkavégzés, törekvés a balesetek elkerülésére. 

A szerszámokkal történő megfelelő bánásmód, azok rendeltetésszerű használata. 

Egy fatál elfogadható szinten történő elkészítése. 

Egy adott mozgatható fajáték megfelelő szintű, működőképes elkészítése, ha szükséges segítséggel. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az értékelés alapja az éves munkára vonatkozó, év elején történő követelmények, szabályok, elvárások ismertetése, 

tudomásul vétele, valamint az egyes munkák megkezdésekor, az annak elkészítésére vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az egész tanév teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi 

szöveges értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 

Minden egyes munka befejezése után sor kerül egy értékelő beszélgetésre a diákkal. Ilyenkor szemrevételezzük elkészült 

munkáját, megnézzük megfelel-e az elvárásoknak, alkalmas-e a funkciójára, ha lehet, ki is próbáljuk. Megnézzük és 

megbeszéljük továbbá esztétikai kidolgozását, kiemelve pozitívumait, esetleg hiányosságait. 

Egy-egy különlegesen szépen vagy egyedi megoldásokkal elkészített munkát az egész csoport előtt is megnézünk, 

megbeszélünk. 

A tanév végén kiállítást szoktunk rendezni az iskolában az egyes osztályok az évben készített munkáiból, melyen a kézműves 

órákon készült dolgok is ott vannak. E munkák gyakran elkerülnek a város más intézményeibe, kiállításaira is. 

 

 

DRÁMA 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kompetencia 

a tanulás tanulása 

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 12 óra 

 

Módszertani megközelítések: 
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A karakterformálás előtérbe kerül. A kamaszodó gyermek egyre kritikusabban nézi a világot maga körül, felfedezi a 

jellemhibákat. Ennek az élménynek a feldolgozásában sokat segít a karakterekkel való foglalkozás és a humor oldó 

ereje. Mind a jellem- mind a helyzetkomikum megismerése fontos. Egyre többet bízhatunk a fantáziára, ezért az 

improvizáció szerepe megnő. 

 

Előzetes tudás: 

Törekszik a gesztusok és a hang energiájának, intenzitásával játszani. Erővel, bátran szerepben maradni. Tudja értékelni saját 

maga és mások játékát. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A jelenet fogalmának megismerése, 

az improvizációs képesség 

kibontakoztatása. 

Fantáziafejlesztés.  

Lelkiállapotok, karakterek 

diferenciáltabb megformálása, a 

stílusérzék fejlesztése, a dramaturgia 

alapfogalmainak megismerése, a 

kritikai érzék pozitív irányú 

gyakorlása, a kapcsolatteremtés 

ápolása. 

A magyar nyelv és irodalom órák tér-, 

mozgás, ritmus érzékelési gyakorlatai,  

beszédtechnikai gyakorlatai. 

A mozgás órák játékai. 

A művészeti órák érzékfejlesztő 

gyakorlatai. 

 

 

Zene és ritmus (afrikai zenék, zajok. 

Saját improvizáció, természeti hangok. 

Világi és egyházi zene.Tempó, ritmus, 

dinamikai drámaiságának tudatosítása. 

Ajánlások: 

Varázsfuvola, Csokonai: Dorottya,  

Baumarchais, Goldoni, Gozzi, 

mesejátékok, commedia dell'arte, 

reneszánsz darabok és darabrészletek, 

betlehemezés.  

 

 

Páros bizalom gyakorlatok. 

Térgyakorlatok. 

Karakterformálás 

Helyzet-, jellemkomikumokon alapuló 

improvizációs gyakorlatok. 

gyakorlása 

 

Rövid jelenetekből építkező előadás 

létrehozása. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Képes önálló karakterformálásra, stílusérzékének kibontakoztatására, imporvizációk során helyszínek, tárgyak, típusok 

érzékeltetésére, tud irodalmi szöveggel dolgozni, ismeri a dramaturgiai egységek és a jelenet fogalmát. Kritikai érzékét 

megtanulja a jobbítás szándékával használni. Képes kapcsolatot teremteni társaival, visszajelzést adni a gyakorlatok során. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Képes önálló karakterformálásra. Az improvizációs játékokban kapcsolatot teremteni társaival.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Előadás, bemutató az iskolai közösség előtt. 

 

 

ZENE 
 

Kulcskompetencia-területek  

kulturális kompetencia 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

idegen nyelvi kommunikáció 

matematikai kompetencia 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

 Ebben az életkorban feladatunk, hogy felébresszük a minőségi zenei hangzás igényét és vágyát a gyerekekben. Segíthetünk 

első ítéleteiket megalkotni a zenéről. Megtanulják megkülönböztetni az egyes művek karakterét.  

A ritmus egyre inkább a mérőhöz kötődik, és most már határozottan belép a zenébe a súly. Ekkor érdemes bevezetni az 

afrikai dobokat.  

Fontossá válik ebben az életkorban a hangképzés, hiszen mind a fiúk, mind a lányok (ha kisebb mértékben is), ekkor esnek 

át a hangváltáson. Általában megjelenik a basszus hangszín, s ezzel együtt a négyszólamú éneklés lehetősége. 

 

Előzetes tudás: 

Fejlett csoport képes több szólamban énekelni, figyelve az összhangzásra 
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Egyre jobban eligazodnak a kottában 

Meglévő feltételek esetén az egyszerűbb énekelt kórusműveket hangszeren is elő tudják adni 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

Minőségi zenei hangzás igényének 

felébresztése, fejlesztése 

Művek karakterének megkülönböztetése 

Hangképzés 

Ritmusérzék 

Ítéletalkotás képessége 

Megosztott figyelem, egymásra figyelés 

képessége 

Együttműködés képessége 

 

 

Témák:  

- A különböző kultúrák dalai 

- Reneszánsz, barokk és klasszikus 

világi és egyházi zene 

- Ismerkedés az opera műfajával (pl. 

Mozart: 

Varázsfuvola) 

 

Kapcsolódási pontok: 

A főoktatásban az év központi 

témája a 

reneszánsz korszak, illetve a 

reneszánsz életérzés, ami kiemelt 

helyet kaphat a zeneórákon is (a 

tökéletes szépség keresése, a 

féktelen 

öröm- és szabadságérzés).  

 

- A világ népeinek zenéje a  

- A reneszánsz kor egyházi és világi 

zenéje a történelem epochához 

 

- Afrikai sajátosságok és ritmusok, 

afrikai dobok – földrajz 

 

- Hangszeres improvizációk keleti 

zenére - földrajz 

 

 

- 

- Hangszeres csoportokkal zenélés, 

(osztályzenekar, esetleg középtagozatos 

zenekar) 

- Osztálykórus vagy középtagozatos 

diákkórus 

- Ismerkedés a gitárral (kadenciák, 

akkordok fogalma) 

- Zenei életrajzok megismerése: (főként 

reneszánsz, de lehet barokk zeneszerzők 

élete is: pl. Palestrina, Bach) 

- Harmóniák megfigyelése 

- madrigálok hangszeres vagy vokális 

megszólaltatása 

- Egyszerű műdalok, duók kísérettel, 

közösen énekelve (pl. Monteverdi, Purcell, 

Mozart, Haydn, stb.) 

- Hangképzés 

- Újabb hangszerek: (pl. gongok, tam-tam, 

líra) és klasszikus hangszerek közös 

improvizációja 

- Ritmikus improvizációk afrikai dobokkal 

és beszédhangokra  

- A basszuskulcs megismerése 

- Tempó, ritmus, dinamika drámaiságának 

tudatosítása 

- Újabb ritmusképletekkel való ismerkedés, 

ütemváltások 

- Többszólamú ritmusok ütős hangszereken 

 

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

a következő kulcsfogalmakat megismerni és használni: vegyes kórus, harmóniai elemek, műfajok (opera, oratórium), 

kadenciák, akkordok 

különböző kultúrák dalait megtanulni  

Elmélyedni a reneszánsz kor énekes és hangszeres zenéjében 

az opera műfajában áriákat megtanulni  

Saját hangszereit egyre több formációban használni improvizatív módon is 

Megismerkedni különböző fontos zenei életrajzokkal 

A kottaírás-olvasás során a basszuskulcsot megismerni 

További hangközöket felismerni 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes: 

a tanult dalok közül minimum 3 népdalt és két műdalt elénekelni 

Egyszerűbb ritmusokat, és a dúr és moll hangsorokat 1# 1 b-ig lejegyezni  

Aktívan bekapcsolódni a közös éneklésbe, zenélésbe 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az egész tanév teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi 

szöveges értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 

Minden téma befejezése után sor kerül egy értékelő beszélgetésre a diákokkal. Ilyenkor megbeszéljük teljesítményeit, 

megnézzük megfelel-e az elvárásoknak, s esetenként az osztályzenekar ill. kórus bemutatja teljesítményét az iskola 

közössége előtt 

 

 

EURITMIA 
 

Kulcskompetenica-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 
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Matematikai kompetenciák 

Személyközi és állampolgári kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítések: Az anyanyelvi oktatással összefüggésben a nyelv differenciáltsága, plasztikussága élhető át a 

mozdulatokban és mozgásokban. (Lelki hangulatok kifejezése, mint öröm, komolyság, vidámság stb.) 

A bonyolult geometriai térformák tiszta, világos rendszert, biztonságot adnak a gondolkodásban. 

A zenei euritmiában  differenciáltabbnak kell lennie a munkának. Gyakorolni kell a kicsi, gyors hangok, a forte, piano 

megjelenítését. A dúr és moll akkordok csoportos megjelenítésének, átélésének komoly akaraterősítő szerepe lehet. 

Fontos, hogy többféle hangszerkíséretet is kipróbáljanak a gyerekek, a hangzás különbségét érezzék a mozgás kifejezésben 

is. 

Ebben az évben a helyes lépés gyakorlása is elkezdődik. 

 

Előzetes tudás: Biztos geometriai térlátás. A szófajok ismerete. Zenei hangok, hangközök (prim, terc, kvint, oktáv) 

megkülönböztetése és felismerése. A rúdgyakorlatok pontos ismerete. 

 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

Együttműködés 

 

Koncentráció 

 

Térbeli tájékozódás 

 

Érzékenység 

 

Igényesség 

 

A kamaszkori lelki állapotok, 

mint agresszió, bizonytalanság 

önértékelési zavarok kezelése.  

 

 

 

 

 

 

Témák: 

Nyelvtani formaelemek kibővítése 

dramatikus mozdulatokkal (lelki 

tartások, fej, lábtartások)  

Lelki kifejezőeszközök 

megismerése.  

Különböző korok, műfajok 

stílusjegyeinek megismerése.  

A reneszánsz emberideál 

átélése mozgásban. 

A zenei ismeretek bővítése: dúr, 

moll, akkordok, forte, piano) 

 

Kapcsolódási pontok: 

Az újonnan belépő csillagászat 

megértéséhez szorosan 

kapcsolódhat az euritmia a 

bolygók mozgásainak térben való 

megjelenítésével.  

Az irodalom órák anyagát jól 

kiegészíti a reneszánsz kori versek 

feldolgozása.  

A zenetanulásban folyamatosan 

segíthet a zenei összefüggések 

megértésében. 

 

 

Humoreszkek 

 

Öt, hat, hét, nyolcszög eltolások 

bonyolult formában 

 

Önálló munkák 

 

Agresszivitást kezelő gyakorlatok: 

“Streiten heftig miteinander”  

 

Dúr és moll hangnemek 

 

Akkordok 

 

Hangközök felismerése  

 

Rímformák elmélyítése  

 

Reneszánszkori versek feldolgozása 

 

Bonyolult rúd és koncentrációs 

gyakorlatok 

 

Idegen nyelvű szövegek feldolgozása 

 

A fejlesztés várt eredményei:  

Megtanulják a lelki kifejezőeszközöket az euritmiában. A szociális gyakorlatok az agresszivitást kezelik, ápolják a 

kamaszkori lelki állapotokat. 

A zene és a nyelv lelki megjelenítését is adó elemeit (zene: forte, piano, dúr, moll, akkordok, nyelv: különböző műfajok és 

korok verseinek stílusjegyei) megtanulják euritmiai mozdulatokkal kifejezni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények:  

Az első hét évben elsajátítottak ismerete 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  

Egy téma lezártával vagy a tanév végén előadás bemutatása 

 

 

GYAKORLATI ÉLET MODULJAI 
 

GAZDASÁGTAN II. 
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Éves óraszám: 10 óra 

 

Megközelítési szempontok: Kérdésekkel a közösségben működő folyamatokra irányítjuk a figyelmet, azok etikai kérdéseit 

is megbeszéljük a testvériségre téve a hangsúlyt. A beszélgetésekben a nyelv képi erejét használjuk, feltétlenül elkerüljük a 

direkt intellektuális moralizálást. 

 

Előzetes tudás: 

A Gazdaságtan I. modulban tapasztaltak. 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 Ismerjék az alapvető gazdasági 

fogalmakat 

Ismerjék a könyvelés fogalmát, 

tartalmát 

Tudjanak kamatos kamatot számítani 

Legyenek képesek egy egyszerű 

termelési folyamatot megszervezni és 

kivitelezni. 

Legyenek képesek ezt a folyamatot 

értékelni. 

Fejlődjenek az árképzéssel kapcsolatos 

ismereteik, bővüljenek az 

energiafelhasználás beépítésével. 

Legyenek képesek szempontváltásra 

Legyenek képesek saját ötleteik 

képviseletére, mások ötleteinek 

mérlegelésére. 

Legyenek képesek a kivitelezés során 

együttműködni 

Legyenek érzékenyek a felmerülő 

szociális kérdések iránt 

A gazdaság ősjelenségei: 

Önellátó-, csere-, pénzgazdaság 

A pénz fajtái: fogyasztási, kölcsön és 

ajándék pénz 

Könyvelés: időszámlák, kettős 

könyvelés 

A betét, kamat, hitel, bonitásvizsgálat 

A kamatképlet és alkalmazása 

Termék, áru, tervezés 

reklám 

 

 

 

 

 

Matematikai készségek gyakorlása 

:százalék- és kamatszámítások 

Hitelek értelmezése-magyarázat 

Egyszerű kettős könyvelés készítése 

Gyártási folyamat tervezése 

Gyártási folyamat lebonyolítása 

Árképzés 

Kommunikációs képességek 

gyakorlása: magyarázat, érvelés, 

meggyőzés tapasztalati alapon 

Írásbeli fogalmazások készítése: önálló 

gondolatok megfogalmazása 

problémafelvetés után 

Egyéni és csoportmunkák 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

Érdeklődéssel fordul a gazdasági élet felé. Aktívan vesz részt közös elképzelések megvalósításában. Fejlődik 

problémamegoldó gondolkodása, kooperatív képessége és szociális érzékenysége. Az új feladatokhoz bátran kezd hozzá. 

Képes a decentrálásra.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

 A tanult gazdasági fogalmak ismerete, használata 

 Legyen képes egyszerű termelési folyamatot szervezni 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A projektben való részvétel minősége (aktivitás, figyelem, önállóság) 

Szabadon választott írásbeli dolgozat készítése egy  

 

 

EMBERISMERET ÉS ETIKA III. 
 

Kulcskompetenciaterületek:  

Személyközi, interkulturális és szociális:  

a másik ember iránti érdeklődés és tisztelet 

a különböző társadalmakban általánosan elfogadott vagy támogatott viselkedési szabályok és viselkedésmódok 

ismerete 

Anyanyelvi:  

érzéseinek, gondolatainak nyílt, őszinte, megformált kifejezése  

konstruktív kommunikáció: tolerancia mások nézeteivel és viselkedésével szemben 

saját érvek meggyőző módon történő megfogalmazása 

 

Éves óraszám: 30 óra  

 

Módszertani megközelítések 

A Waldorf-iskola mindennapjaiban természetesen van jelen az erkölcsi nevelés, az emberismeret, mely mind a tantárgyi 

ismeretanyagban, mind a feldolgozás módszerében megjelenik. Ebben a szabadon választható modulban lehetőséget adunk 
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egy-egy témában való elmélyedésre, megbeszélésre. A beszélgetések alapjául életközeli helyzetek, életrajzi történetek 

szolgálnak, melyek a sorskérdésre, az én és te viszonyokra, az önismereti kérdésekre irányítják a figyelmet.  

 

Előzetes tudás 

A mindennapokban megélt tapasztalatok, korábbi olvasmányélmények. Az előző években a főoktatás etikai vonatkozású 

beszélgetései. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Ismeretek az emberi természetről, az én 

és te viszonyulásokról 

Ismeretek a viselkedési normák és 

szabályok sokféleségéről, a tanult 

viselkedésről 

Ismeretek a törvények szerepéről 

 

 

A reflektív gondolkodás fejlesztése 

Az érzékelés és az észlelés fejlesztése 

A figyelem fejlesztése 

A több szempontból való megközelítés 

képességének fejlesztése 

A kérdésfeltevés kultúrájának fejlesztése 

Testtudat és a divat világa 

 Barátság, szeretet, tisztelet, segítő 

kapcsolat. 

 Nemiség, szerelem, házasság, 

család, otthon 

Értelem, érzelem, ösztön, akarat 

Szokás, hagyomány, szabály, illem 

Társadalmi szerep és önazonosság.   

A törvények szerepe a közösségek 

életében: természeti és társadalmi 

törvények  

Állam- és kormányformák 

Az állam működése 

Törvényhozói, végrehajtói,  

bírói hatalom 

Szabadság és korlátozottság 

Egyéni bűnök, közös bűnök 

Büntetés és intézményei 

Deviancia és rehabilitáció 

Élet és halál - kérdések 

Történetek meghallgatása 

Biográfiák csoportos és önálló 

feldolgozása 

Vita 

Egyéni vélemények megfogalmazása 

szóban és írásban 

Önálló szövegfeldolgozás, elemzés 

Csoportos beszélgetések 

Gyűjtő- és kutatómunkák végzése 

drámajáték 

 

 

A fejlesztés várt eredményei  
Önismerete, reflektív gondolkodása fejlődik. 

Ismeretei a társas viszonyokról, folyamatokról bővülnek. 

Konstruktívan képes kommunikálni. 

Képes meggyőzően érvelni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények: 

Ilyen követelményt nem támasztunk. 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 

Csoportos és egyéni beszámolók 

Ön- és társértékelések 

Írásbeli munkák  

 

 

TANULÁSMÓDSZERTAN 
 

Kulcskompetenica-területek  

 A tanulás tanulása 

 

Éves óraszám: 48 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

 A gyakorlatok végzésénél fontos, hogy a hasznosság, hatékonyság tapasztalattá váljék, s a művészi elem is jelen 

legyen a foglalkozásokon. 

 

Előzetes tudás: 

 A korábbi években szerzett ismeret, tapasztalat, képesség. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

Módszertani készségek, képességek 

fejlesztése: 

Félreproduktív szöveg 

Spontán beszéd 
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Felolvasás helyes intonálása blattolás 

Szókincsfejlesztés 

Figyelemfejlesztés 

Emlékezet fejlesztése, erősítése 

szövegtanulás: vers próza, algoritmus 

A gondolkodási képességek fejlesztése 

fejtörő feladatok 

 

Időbeosztás: időmérleg készítése 

 

Helyes tanulási szokások kialakítása 

Lényegkiemelés, sűrítés 

Kivonatolás,utánanézés 

 

 

 

Odafigyelés, érvelés, kérdezés, 

beszélgetés, együttműködés, integrálás, 

megbeszélés vezetése, prezentálás, 

indoklás 

Páros konzultáció 

 

 

 

 

A tanulással kapcsolatos 

eredményekkel, kudarcokkal, 

erősségekkel, gyengeségekkel való 

szembenézés. 

A tanulási problémák megoldására való 

törekvés:  

kedv a tanuláshoz  

kitartás a gyakorlásban: önbizalom, 

akarat fejlődése 

Amit hozunk és amit szerzünk: 

lehetőségeink és korlátaink. Tehetség 

és szorgalom kérdésesaját hajtóerő 

(drive) megérzése, felismerése  

Érdeklődés vizsgálata 

Erősségek, gyengeségek 

 

 

 

 

 

 

 

Az éppen aktuális tanulnivalók 

különböző tantárgyakból. 

 

 

 

Csoportos és egyéni 

szövegfeldolgozások kérdésekkel, 

gondolattérképpel 

 

Beszédtechnikai - és légző gyakorlatok 

Felolvasás 

 

 

 

 

Logikai feladatok megoldása 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlások 

egymás teljesítményeinek értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdőívek kitöltése, feldolgozása, 

megbeszélése 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

 Erősödő önbizalom 

 Önállóság a tanulásban 

 Hatékony munkavégzés képessége fejlődik 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

 Az órai munkában való aktív részvétel 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

 Megbeszélések 

 Tesztek 
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8. évfolyam 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák  

a tanulás tanulása 

állampolgári 

vállalkozói 

kulturális 

digitális kompetencia 

 

Éves óraszám: 142.óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Elsősorban az életrajzok, a történelmi eseményekről és a modern történelemről szóló regények tartoznak ennek az évnek a 

legfontosabb olvasmányai közé, érdekes téma az egyéni életmű alakulásának bemutatása, a nemzeti kánonképzés 

módozatainak tanulmányozása.  

A ngyformátumú történelmi alakokhoz kapcsolódó politikai irodalom ismerttetése:  Jefferson Függetlenségi Nyilatkozatának 

nyitó sorai,  Martin Luther King beszédei, Voltaire, Rousseau, Diderot felvilágosult gondolatai Kossuth Lajos és Széchenyi 

István beszédei, stb.  

A diákokat hozzá kell segíteni, hogy felfedezzék saját érdeklődési körüket, amelynek feldolgozosára írásbeli dolgozata 

elkészítésével és szóbeli előadása megtartásával képes. A 8. osztály először ismerkedik meg egy jelentősebb drámai művel. 

Nyolcadik osztályban összefoglalják az eddig tanult nyelvtani ismereteket, és a tanárnak törekednie kell arra, hogy a 

gyerekek előtt egységében jelenjen meg a magyar nyelv rendszere, a különböző nyelvi szintek (hangok, szavak, szófajok, 

mondatok). Új dolog a tanításban a szöveg felőli megközelítés, a szöveg nyelvtani, tartalmi jelentésrétegeinek 

felismerése mind írott formában, mind az élő beszédben. Egy-egy mondat megismerése egyszerre több nyelvi szinten 

történhet, sőt egy-egy szépirodalmi idézet esetében a hangtani, szófajtani, mondattani megközelítés mellé hozzátehetik a 

stilisztikai ismérveket is.  

 

Előzetes tudás: 

A helyes légzés, helyes ejtés szabályainak alkalmazása a beszédben, versmondásban  

Önálló előadás készítése meghatározott témában. 

Szerepvállalás egy teljes színdarab létrehozásában. 

Adott témában különböző nézőpontok és vélemények védése, cáfolása, érvelés. 

A szöveg nyelvi, tartalmi rétegeinek felismerése. 

Az irodalom, esztétika, etika alapvető fogalmainak, kifejezéseinek használata.  

 

Fejlesztendő képességek, készségek Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységek 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése 

Törekvés a jól formált,  

nyelvileg igényes beszédre  

és a megfelelő  

artikulációra. Figyelem a szöveg tartalmát és a 

beszélő szándékát tükröző kiejtésmód 

eszközeinek alkalmazására (helyes hangképzés, 

mondat- és szövegfonetikai eszközök). 

 

Törekvés a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez 

való alkalmazkodásra, az árnyalatok 

érzékeltetésére. 

Rövid hallott szöveg üzenetének, érzelmi 

 

Nyelvtörténeti áttekintés, 

nyelvemlékek. 

Irodalomtörténeti áttekintés:  

A magyar nyelvű irodalom 

kialakulásától a modern 

irodalomig.  

 

A felvilágosodás és a 

klasszicizmus kora 

Pl. Voltaire: Candide. 

 

A modernizmus kialakulása 

 Vázlatkészítés, kérdések fogalmazása, 

ajánlásírás mások számára, életrajzi 

kutatások  rövid önálló fogalmazás 

(hangulat-, tárgyleírás, jellemzés, 

törekvés  a kísérletek pontos leírására, a 

történelmi események gazdag, képszerű 

és drámai elbeszélésére).  

Az osztálykirándulásokhoz hasonló 

események elbeszélése, 

információgyűjtés, különböző stílusú 

levelek megírása.  

Szándékaik és kívánságaik 

kifejezésének szóbeli ás írásbeli 
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tartalmának megértése. 

Saját vélemény megfogalmazása, megvédése. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező 

tolmácsolása.   

Olvasás, írott szövegek megértése 

A különböző mondatfajták hanglejtésének 

megfigyelése és reprodukálása a hangos 

olvasásban. Különböző szövegek néma és 

hangos olvasása.   

  A szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló 

alkalmazása (a téma megállapítása, a lényeg 

kiemelése, adatkeresés, ok-okozati kapcsolatok, 

válaszadás kérdésekre, vázlatkészítés, 

összefoglalás).  

Aktív szókincs gazdagítása. 

Összetett vélemény a szövegekben megjelenő 

szereplők élethelyzetéről, cselekedeteiről, 

tulajdonságairól, magatartásáról. 

Szövegek műfaji különbségének érzékelése.  

Írás, szövegalkotás 

Az írástechnika továbbfejlesztése: a tanulási 

igényeknek megfelelő, olvasható, esztétikus és 

rendezett írásmód gyakorlása.   

Hallás utáni jegyzetelés.  

Nyelvhelyességi, helyesírási ismeretek tudatos 

alkalmazása. 

Az anyaggyűjtés és elrendezés alapjainak a 

megismerése, alkalmazása. 

A központozás helyes alkalmazása.  

A témához megfelelő műfaj és stílus 

kiválasztása. 

A történelmi vagy társadalmi kérdések ellentétes 

irányokból való megközelítése, 

Tanulási képesség fejlesztése 

Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek 

megalapozása és gyakorlása. 

A szöveges emlékezet aktivizálása, szövegek 

pontos megfigyelése, azonosítása és felidézése. 

Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismerek 

Egy-egy mondat megismerése egyszerre több 

nyelvi szinten, sőt egy-egy szépirodalmi idézet 

esetében a hangtani, szófajtani, mondattani 

megközelítés mellett stilisztikai ismérvek 

keresése is.  

Irodalmi kultúra 

Történetek alapvatő nyelvi, stilisztikai 

értelmezése, jellemzése. 

Az irodalmi mű közvetlenül adódó (szó szerinti) 

jelentésének felismerése, és a másodlagos 

jelentések érzékelése. Törekvés a közvetlenül 

adódó jelentés árnyalására, általánosítására 

személyes tapasztalatok, más irodalmi és nem 

irodalmi, verbális, hangzó és képi szövegek 

bevonásával. 

Itélőképesség, esztétikai és történeti érzék 

fejlesztése 

A gondolati és érzelmi ítéletek közötti 

különbségek érzékelése.  . 

 révén. 

A nem saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. 

 Magyarországon 

Újítás és  újra klasszicizálódás.  

Nyugat köre, József Attila, 

Radnóti Miklós életpályája 

 

Romantika: Csongor és Tünde     

Nemzeti, egyéni irodalmi 

kánonképzés, memoriterek, 

szöveggyűjtemény- készítése 

(Pl. Kölcsey: Hímnusz, 

Vörösmarty: Szózat, Juhász 

Gyula: Párizsi elégia, Hímnusz 

az emberhez,  József Attila: A 

Dunánál, Levegőt, Elégia; 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom; 

Ady Endre: Föl-földobott kő) 

          

  Kossuth Lajos és Széchenyi 

István beszédeinek részletei, 

Kölcsey Parainesisének részletei, 

Martin Luther King beszédei, 

Voltaire, Rousseau, Diderot 

felvilágosult gondolatai.         

     Ajánlott szépirodalom: 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, 

És mégis mozog a Föld; Fekete 

gyémántok; Egy magyar nábob; 

Mikszáth Kálmán: A gavallérok; 

Dumas: A három testőr; Monte 

Christo grófja; Jules Verne 

regényei; Dickens: Twist Olivér, 

Karácsonyi ének;  Harriet 

Beecher-Stowe: Tamás bátya 

kunyhója; Kertész Erzsébet: 

Harriet regénye; Móricz 

Zsigmond: Légy jó mindhalálig, 

Pipacsok a tengeren; életrajzi 

regények                                 

gyakorlata.  

A helyesírás fejlesztése diktálás utáni 

leírással. 

Különféle dramatikus formák 

kipróbálása (pl. bábjáték, árnyjáték, 

némajáték, versmondás, 

helyzetgyakorlat).  

Aktív szókincset fejlesztő gyakorlatok. 

(az egy- és többjelentésű szavak 

felismerése, rokon értelmű szavak 

gyűjtése). 

Az ajánlott olvasmányok közös 

feldogozása olvasónapló formájában. 

 

Saját vélemény megfogalmazása 

és megvédése egy-egy érv említésével a 

témának és a beszédhelyzetnek 

megfelelően  

Mások véleményének 

meghallgatása, megértése többszereplős  

helyzetekben.  

Tanult szövegek szöveghű és 

kifejező tolmácsolása. Ismert szövegek 

megjelenítése drámajátékkal.  

Részvétel a tanulócsoportban 

folyó beszélgetésben  

Ismert tartalmú szövegek 

biztonságos, értelmező hangos 

olvasása.és vitában 

Gondolatok, érzelmek, vélemények 

kifejezése. 

Írásban és szóban egyaránt pontos 

leírások készítése folyamatokról, 

eseményekről és más megfigyelésekről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megismert formák alkalmazása 

a mindennapi történetmondásban, a 

kreatív írásban. 

 

 

 

 

 

 

Összetett, többoldalú 

beszélgetések alapvető erkölcsi, 

esztétikai  fogalmak használatával.  

Mindennapi konfliktusok átélése 

drámajátékban (pl. bábjáték). A 

műélvezet megtapasztalása a 

belefeledkezés, a játék, a kaland, a 

humor, a képzelet, a ritmus és a zene 

    

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes:  

önálló előadást tartani egyéni kutatás és forrásfeldolgozás után, szabadon választott témakörben, 

tájékozódni tudnak az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, 

egy teljes színdarab létrehozásában egyéni kifejezőerővel szerepet vállalni, 
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esszét  írni egy, az órán megbeszélt témáról a fő pontok összefoglalásával vagy egy bizonyos szempont kiemelésével, 

gyakorlatot szerezni különféle érvelő műfajokban: ismertetés, tudósítás, magyarázat, 

fölismerni a fő költői képek és alakzatok jelentését és használatát: hasonlat, metafora, megszemélyesítés, párhuzam, ellentét, 

ismétlés, fokozás, ezeket gyakorlati feladatokban alkalmazni, 

elemezni az összetett mondatokat és szavakat tagolni szóelemekre, 

különbséget tenni a szókincs különböző rétegei között (köznyelv, szaknyelv, irodalmi nyelv), 

biztos helyesírással rendelkezni a közkeletű idegen szavak és tulajdonnevek írásában, 

versek, rövid prózai szövegek, memoriterek szöveghű, kifejező elmondására. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanuló képes: 

 beszédben, versmondásban tudatosan alkalmazni a helyes légzés, helyes ejtés szabályait, 

a ritmusnak megfelelően időmértékes és ütemhangsúlyos verseket tanári vezetéssel együtt szavalni, hallás után a különbséget 

felismerni, 

 önálló előadást tartani kutatás és forrásfeldolgozás után, szabadon választott témakörben, 

egy teljes színdarab létrehozásában egyéni kifejezőerővel szerepet vállalni 

 pontos megfigyelés után a leírás, jellemezés és érvelés alapvető technikáját alkalmazni, mondanivalója tömörítésére  

hallás után képes  füzetében dolgozni, önellenőrzés igényével rendelkezni, 

 különböző stílusú könyveket olvasni önállóan és tartalmukat szóban és írásban összefoglalni, az értelmezés alapjait önállóan 

alkalmazni 

adott témában különböző nézőpontokat és véleményeket védeni és cáfolni, árnyalt érvelésre,  

rövid beszédet tartani meghatározott témában, 

olvasható, jó tempójú, egyéni írásmóddal rendelkezni, 

a szöveg nyelvi, tartalmi rétegeinek felismerni 

megérteni és használni az irodalom, esztétika, etika alapvető fogalmait, kifejezéseit, 

önállóan, értő módon a memoritereket előadni, 

 ismeri a tanult irodalmi portrékat (pl.József Attila, Radnóti Miklós).   

  

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az éves dráma bemutása. 

Az éves projektmunka bemutása. 

Az olvasás, szöveagalkotás, szövegértés  képességének, a beszédkészség folyamatos és  évvégi mérése. 

Központi kompetencia-mérés. 

Kiselőadás.  

Házi dolgozat, olvasónapló, tollbamondás, memoriterek. 

 

 

MATEMATIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

a matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazása/összeadás, kivonás, szorzás, osztás/, valamint mértékegységek, törtek 

matematikai kifejezésmód és gondolkodásmód használatára való képesség 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

 

Éves óraszám: 126 óra 

 

Módszertani megközelítés  

A racionális számokkal, illetve az algebrai kifejezésekkel kapcsolatos ismeretek és eljárások kiegészítése és begyakorlása. A 

tanultak eszközszerű alkalmazásának képessége a fizika, kémia, stb. tanulása során, illetve a mindennapi életben. Az 

esetleges hiányosságok pótlása. A problémaérzékenység, ötletgazdagság fejlesztése különböző megoldások keresésével. 

Gyakorlottság a körző, vonalzó használatában. 

 

Előzetes tudás: 

A különböző alakban adott racionális számok és a velük végzett négy alapművelet, a hatványozás, az algebrai kifejezések, a 

mérlegelv és a százalékszámítás biztos ismerete. Az egyenes és fordított arányosság fogalma, tulajdonságai. Számok 

abszolútértéke, ellentettje. A legfontosabb geometriai fogalmak, mértékegységek, az egybevágósági transzformációk és az 

alapvető szerkesztési eljárások biztos ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

Gondolkodási képességek:  

- rendszerezés 

- kombinativitás 

- deduktív következtetés 

 

Többtagú algebrai kifejezések szorzása és szorzattá 

alakítása 

(a + b)2, (a+b) x (a-b) képletek megismerése és 

számolás ezekkel 

 

 

Frontális, egyéni, páros és 

csoportos munkák 
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-  induktívkövetkeztetés 

-gondolkodási sebesség 

 

Tudásszerző képességek: 

- reakcióidő 

- számolási képesség 

- műveletvégzési sebesség 

- probléma-érzékenység 

- eredetiség 

- kreativitás 

 

Tanulási képességek: 

- memóriaterjedelem 

- asszociatív memória 

- értelmes memória 

- tanulási sebesség  

 

Képletek alkalmazásának 

képességei 

 

Matematikai fogalmak ismerete, 

biztonságos használata 

 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldásának képességei 

 

Vizuális kommunikációs 

képességek: 

- térlátás 

-térbeli viszonyok 

- hosszúságbecslés 

- rész-egész észlelés 

- észlelési sebesség  

 

Egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság, azonos 

egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalma 

Egész- és törtegyütthatós elsőfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldása 

Szöveges feladatok megoldása egyenlettel 

A négyzetgyök fogalma, meghatározása 

Derékszögű koordináta-rendszer, kapcsolatok 

ábrázolása koordináta-rendszerben 

Grafikus formában megadott egyszerű statisztikai 

adatok vizsgálata és belőlük következtetések levonása 

A függvény, mint egy adott halmazon értelmezett 

egyértelmű hozzárendelés 

Elnevezések: értelmezési tartomány, értékkészlet 

A függvény megadása, hozzárendelési szabály 

A lineáris függvény fogalma, grafikus ábrázolása, 

menetének vizsgálata 

Az egyenes arányosság és a konstans függvény, mint 

speciális lineáris függvény 

Néhány nemlineáris függvény/pl. a fordított 

arányosság, abszolútérték-függvény/ 

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása 

Geometria: 

A kör és részei,kerülete, területe 

A kör és érintői 

Thalesz-tételének alkalmazása  

A hasonlóság fogalma, a hasonlóság arányának 

értelmezése, nagyítás, kicsinyítés adott arány szerint 

A hasonlóság alkalmazása gyakorlati jellegű 

feladatokban 

A hasonlóság, mint geometriai transzformáció 

Az egybevágóság, mint a hasonlóság speciális esete 

Háromszögek hasonlóságának alapesetei 

Hasonló háromszögek szerkesztése 

Sokszögek kerülete, területe 

A szabályos sokszögek fogalma, tulajdonságai 

Platoni testek (tetraéder, hexaéder, oktaéder, 

dodekaéder, ikozaéder) 

Euler-tétel 

Testek felszíne és térfogata, mértékegységei 

A testek származtatása, tulajdonságai, hálójuk 

(kocka, téglatest, egyenes hasáb, henger, kúp, gúla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Négyzetgyökvonás táblázat 

segítségével 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabályos testek hálójának 

elkészítése, testek 

hajtogatása papírból 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Képesek a négy alapművelet biztos elvégzésére bármilyen alakú racionális számmal. Többtagú algebrai kifejezések szorzása 

többtagú kifejezéssel önállóan megy. A tanult algebrai kifejezésekkel kapcsolatos ismereteket biztosan alkalmazzák a 

számítások ésszerűsítésében, algebrai kifejezések átalakításában, egyenletek megoldása során. A négyzetgyök fogalmának 

ismerete. A derékszögű koordináta-rendszer biztos ismerete. A függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer ismerete, 

alkalmazása. Lineáris függvények értelmezése, grafikonjának megrajzolása, menetének vizsgálata, a tanultak alkalmazása 

más tantárgyakban. Nemlineáris függvények ismerete, grafikonjuk megrajzolása. A hasonlósági transzformáció fogalmának 

és tulajdonságainak ismerete, alkalmazásuk szerkesztésekben. A körről tanultak ismerete, a kör kerületének, területének 

kiszámítása. A tanult testek felismerése, lerajzolása, tulajdonságainak biztos ismerete, felszínük és térfogatuk meghatározása 

önállóan. Szabályos testek ismerete. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

A négy alapművelet biztos elvégzése bármilyen alakú racionális számmal. Többtagú algebrai kifejezések szorzása többtagú 

kifejezéssel, segítséggel megy. A korábban tanult algebrai kifejezésekkel kapcsolatos ismereteket alkalmazzák algebrai 

kifejezések átalakításában, egyenletek megoldása során. A derékszögű koordináta-rendszer ismerete. Táblázattal, formulával 

adott lineáris függvények grafikonjának megrajzolása. Grafikonok megrajzolása táblázat segítségével. A hasonló alakzatok 

felismerése. A hasonlóságról tanultak alkalmazása rajzok értelmezésében. A kör kerületének, területének kiszámítása. A 

tanult testek felismerése, felszínük és térfogatuk meghatározása. Szabályos testek felismerése. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

órai munka, aktivitás 

dolgozatok, témazárólk 

Kompetencia-mérés 
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Történelem 
 

Kulcskompetencia-területek  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 állampolgári kompetenciák 

 kulturális kompetencia 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

 természettudományos és technológiai kompetenciák 

 

Éves óraszám: 60 óra 

 

Módszertani megközelítés:  

A 8. osztályos történelemtanítás célja a forradalmi vívmányok, gondolatok és tettek társadalomformáló erejének és a 

mindennapi életre gyakorolt hatásának felismerése és megértése, az ipari forradalom, a török világ és a Habsburg-ellenes 

magyar szabadságmozgalmak, a nagy francia forradalom, és a századforduló tudományos és technikai felfedezésein, újításain 

keresztül. A tananyag tehát elsősorban az oksági összefüggések és a céltudatos emberi tevékenységek és tettek 

kölcsönhatásának megfigyelésére helyez hangsúlyt. A megismert jelenségeket és az a gyorsan változó világban élő 

személyiség valóságát rövidebb és hosszabb, színes és karakteres egyéniségrajzokon keresztül tudják jól megragadni. Fontos, 

hogy ne a tények mennyisége legyen a tanítás vezérfonala, hanem egy-egy kiválasztott szempont, századokon átívelő 

folyamat nyomon követése. Továbbra is nagy hangsúlyt kap az egyéni kutatás és megmutatkozás lehetősége, valamint a 

csoportmunkában történő helytállás.  

 

Előzetes tudás 

Megérti és használja az 5-7. osztályban megismert általános történelmi fogalmakat. Ismeri a történelmi korszakok 

időrendiségét, egyre biztosabban képes felismerni alapvető oksági összefüggéseket. Járatos az atlasz, a gyermeklexikonok és 

egyes segédkönyvek használatában. Tapasztalatokkal bír egyéni és csoportos feladathelyzetekben. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

Helyzetek, igények és a céltudatos 

emberi tevékenység kölcsönhatásainak 

megfigyelése. 

A 17-19. századi változások/fejlődés 

máig tartó hatásának megfigyelése, 

megértése. 

Forradalmi változások eredetének, 

pozitív és negatív következményeinek  

ismerete, mérlegelése. 

Kiválasztott szempont, folyamat 

nyomon követése századokon át, 

napjainkig.  

Emberi élethelyzetek, 

magatartásformák megfigyelése, tanár 

által megadott szempontokból, és 

egyszerű következtetések 

megfogalmazása. 

Ismeretszerzés korabeli forrásokból. 

Korabeli források összevetése 

megadott szempontok alapján. 

Tárgyak, épületek, képek, közvetlen 

megfigyelésén alapuló következtetés. 

Önálló vázlatkészítés egyszerű 

szövegekből. 

Egyszerűbb statisztikai adatokat 

tartalmazó táblázatokat, grafikonokat 

megismerése, értelmezése. 

Önálló vélemény megfogalmazásának 

gyakorlása. 

Társadalmi-történelmi, erkölcsi 

problémák felismerése, 

megfogalmazása tanári segítséggel. 

Ismeretszerzés személyes 

beszélgetésekből. 

Mások véleményének türelmes 

Témák: 

A forradalmi vívmányok, gondolatok 

és tettek társadalomformáló erejének 

és a mindennapi életre gyakorolt 

hatása  

- az ipari forradalom első szakasza 

- a török világ és a Habsburg-ellenes 

magyar szabadságmozgalmak 

- a 18-19. századi szabadszellemű 

forradalmak és szabadságmozgalmak, 

- a századforduló és a 20. század 

tudományos és technikai világa, vagy 

- az I. és II. világháború 

 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar irodalom: 

 

Kémia: 

vasgyártás, és helytörténeti 

jelentősége. 

 

Fizika: 

hidraulika, aerodinamika. 

 

Földrajz: 

Észak- és Dél-Amerika. 

 

Dráma: történelmi témák 

megjelenítése szerepjátékban, vagy 

színdarabban. 

 

Ipartörténeti tablók, rajzok készítése. 

 

A forradalmi minőség képzőművészeti 

ábrázolásának tanulmányozása. 

 

 

Lehetőség: 

Részvétel múzeumi foglalkozásokon. 

Kapcsolódó helytörténeti, ipartörténeti 

emlékek tanulmányozása. 

 

Életrajzok, életutak összevetése. 

 

Feladatok jeles és hétköznapi emberek 

naplóinak segítségével. 

 

 

Folyamatokat bemutató térképek készítése 

tanári segítséggel. 

Élethelyzetek képzőművészeti 

ábrázolásának tanulmányozása. 

Jellemző „korfigurák” megjelenítése pl. 

szóban, írásban, rajzban, drámajátékban. 

 

Korabeli szépirodalmi és hivatalos források 

tanulmányozása, összevetése. 

Korabeli dalok, mondókák, elbeszélések 

gyűjtése, értelmezése. 

Századfordulós, vagy világháborús 

„minimúzeum” összeállítása, pl. 

tárgyakból, képekből, levelekből. 

Grafikonok, ábrák másolása. 

Tanár által megadott adatok tetszőleges 

grafikus ábrázolása. 

Történelmi „kedvencek és nem-kedvencek” 
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meghallgatása. 

Saját vélemény írott rögzítésének 

gyakorlása. 

egyéni bemutatója, vitaköri véleményezése. 

Pl. munkásélet, gyermekmunka, 

rabszolgasors, katonasors bemutatása 

szépirodalmi alkotások, naplók, képek 

segítségével. 

Kérdések közös összeállítása egyszerű 

riport készítéséhez. 

Beszélgetések otthon és a teremben: pl. 

„elsők története” (rádió, TV, mosógép, 

számítógép, zenelejátszók stb.) 

   

Fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

az újkori és a 20. századi egyetemes és magyar forradalmi újítások /technológiai változások, és szabadságmozgalmak 

műveltségi ismereteinek és a kapcsolódó történetek, események, folyamatok, fogalmak (pl. bekerítés, manufaktúra, gyár, 

munkás, tőkés/tulajdonos, gépesítés, géprombolás, alkotmányos királyság, parlament, ipar, mezőgazdaság, reform, 

forradalom, szabadságharc, nagyhatalom, szövetség, állóháború, villámháború, lövészárok), személyek (pl. S. Hargreaves, J. 

Watt, Bell, Pasteur, H. Ford, Edison, Semmelweis Ignác, Szapolyai János, Habsburg Ferdinánd, Bocskai István, Thököly 

Imre, Zrínyi Ilona, Lipót császár, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós), 

ismereteinek elsajátítására. 

gazdasági, társadalmi, technikai jelenségek összefüggéseinek, változásának, fejlődésének folyamatát felismerni és 

megfogalmazni. 

megérteni és megfogalmazni a 17-20. századi változások/fejlődés jelentőségét és nyomon tudja követni napjainkig tartó 

hatásait. 

a forradalmi változások eredetének, pozitív és negatív következményeinek felismerésére, egyszerű megfogalmazására. 

felismerni történelmi személyiségek tetteinek eredetét.  

történelmi személyiségek korabeli és utólagos megítélését tanári segítséggel összevetni. 

társadalmi-történelmi problémák felismerésére, egyszerű megfogalmazására.  

korabeli írásos forrásokat összevetni megadott szempontok alapján. 

feldolgozni 19-20. századi eseményekhez kapcsolódó dalokat, mondókákat, elbeszéléseket, megadott szempontok szerint. 

olvasmányokból önállóan vázlatot készíteni. 

egyszerűbb statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat, grafikonokat értelmezni. 

riportot készíteni közösen gyűjtött kérdések alapján szemtanúkkal. 

adott témát megjeleníteni társaival szerepjátékban, színdarabban. 

adott történelmi vagy jelenkori témát megvitatni társaival. 

a kulturált vita szabályait elemi szinten betartani. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes:  

a tanult gazdasági, társadalmi, technikai változások, fejlődési folyamatok megértésére és alapszintű megfogalmazására. 

jeles eseményekről, személyekről tanultak rövid elbeszélésére írásban, vagy szóban. 

példát említeni a forradalmi változások pozitív és negatív következményeire. 

jellemző találmányok és feltalálóik felsorolására. 

társadalmi-történelmi problémák felismerésére, egyszerű megfogalmazására.  

korabeli írásos forrásokat összevetni tanári segítséggel.  

feldolgozni 19-20. századi eseményekhez kapcsolódó dalokat, mondókákat, elbeszéléseket, tanári segítséggel.  

olvasmányokból rövid összefoglalót készíteni. 

adott témát megjeleníteni társaival szerepjátékban, színdarabban. 

adott történelmi vagy jelenkori témát megvitatni társaival. 

a kulturált vita szabályait elemi szinten betartani. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az értékelés alapja a munkára vonatkozó szabályok, követelmények, elvárások, és értékelési módok ismertetése, 

megbeszélése és tudomásulvétele a tanulmányok kezdetén.  

Szóbeli megnyilvánulások értékelésének területei: 

forráselemzések szóban 

feleletek 

hozzászólások 

a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok 

kiselőadás 

szóbeli összefoglaló 

Írásbeli teljesítmények értékelésének területei: 

forráselemző esszé, értekezés 

esszé megadott vagy szabadon választott témában 

írott összefoglaló 

füzetmunka minősége tartalmi és esztétikai szempontból 

órai feladatlapok megoldása 
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házi dolgozat, házi fogalmazás 

témazáró dolgozat 

Egyéb jellegű teljesítmény értékelésének területei: 

topográfiai és kronológiai ismeretek elsajátítása 

szaknyelv elsajátítása 

ábrázolás, ábrakészítés, ábraelemzés 

órai aktivitás, együttműködés mértéke 

csoportmunkai szereplés minősége 

bemutató az iskolai közösség előtt 

önértékelés 

 

 

 

 

HONISMERET ÉS FÖLDRAJZ 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció, 

matematika kompetencia, 

természettudományi, 

tanulás – tanulása, 

kulturális kompetencia.  

 

Éves óraszám: 40 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A fizikai fejlődésében leginkább a csontrendszer változása dominál, és ezzel párhozamosan  a korábbinál sokkal 

erőteljesebben vannak jelen a fizikai világban. 

Ezekben a feltörekvő erőkben egyre határozottabb szerepet kapnak azok a fizikai változások, melyek a szexuális identitást és 

képességet teremtik meg. 

Két alapvető jellemzője van ennek az életszakasznak: az egyik egy külső aktivitásban nyilvánul meg, a másik egy forrongó, 

dinamikus belső lelkiállapotot jelez.  

Ezekben a feltörekvő erőkben egyre határozottabb szerepet kapnak azok a fizikai változások, melyek a szexuális identitást és 

képességet teremtik meg. 

 

Előzetes tudás:  

Tájékozódás a valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján (pl. térkép olvasása, készítése, térbeli mérési adatok 

felhasználása számításokban, arányérzék; a valóságos viszonyok, becslése térkép alapján, koordináta-módszer).  

Az anyag- és energiatakarékos szemlélet (pl. közlekedés, fűtés, csomagolás, étkezés, szelektív hulladékgyűjtés, 

újrahasznosítás terén). 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudás: 

Érzékeljék a tanulók a földtörténeti múlt és 

a földrajzi fekvés hatásait Észak-, Közép- 

és Dél-Amerika természeti adottságaiban, 

társadalmi-gazdasági életében; 

Ismerjék meg a történelmi múltnak a mai 

életre gyakorolt hatásait példákon 

keresztül; 

Ismerjék fel, hogyan  

befolyásolja az infrastruktúra fejlettsége az 

ember életminőségét; 

Ismerjék a világ meghatározó fejlődési 

pólusának változó világgazdasági szerepét. 

 

Módszertan: 

Az időjárási elemek egyszeri és rendszeres 

megfigyelése, mérése. 

Vizsgálódás közvetlen tanári irányítással 

csoportmunkában. 

A környezetben szerzett spontán 

tapasztalatok, a mindennapi ismeretek, a 

megfigyelések és a vizsgálódások 

tapasztalatainak megfogalmazása, egyszerű 

Észak és Dél – Amerika 

 A kontinensek természetföldrajzi 

megismerése, “felépítése”, összehasonlítása 

a már 

megismert kontinensekkel. 

Jellegzetes észak- és dél-amerikai tájak 

bemutatása, pl. elképzelt utazás közben, 

megnevezve az egyes helyeket a kulturális 

behatások bemutatására. 

A kettős kontinens szerkezete, az egymástól 

eltérő állat- és növényviláguk. 

Az indiánok bevándorlása, és 

alkalmazkodásuk a különféle földrajzi 

adottságú életterekhez. 

A spanyol-portugál és az angol-francia 

hódítások és következményeinek 

bemutatása (ásványkincs 

bőség, technika, a természet tönkretétele). 

A különféle társadalmi és etnikai csoportok 

lelki beállítottsága. 

Az összes megismert kontinens ismétlése, 

összehasonlítások, kapcsolatok felfedezése. 

Kína és a csendes-óceáni partvidék 

 

 

 

 

 

 

Tények, szöveges információk 

ábrázolása, térképvázlaton, 

rajzon, diagramon, terepasztali 

modellen, tablón, 

örömtérképen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az időjárási elemek egyszeri 

és rendszeres megfigyelése, 

mérése. 
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természettudományos magyarázata. 

Egyszerű modellek és előrejelzések 

megfogalmazása a folyamatok 

eredményeiből. 

 

Egyszerű következtetések levonása a kapott 

és a számítással nyert adatokból, tényekből. 

 

Szociális:  

Különösen a földrajztanításban kell ügyelni 

az „én és a világ” kölcsönhatására. 

Foglalkozunk a népek 

sajátosságait adó lelki karakterrel, 

kulturális viszonyokkal. 

 

 

Én: 

 A világ jelenségei iránti tudásvágy 

Egymás iránti figyelem  

Önreflexió képessége  

országainak kapcsolata Amerikával. 

Rövid rátekintés Ausztráliára, Óceániára és 

az Antarktiszre 

A rövidebb és hosszabb távú természeti, 

társadalmi, környezeti folyamatok 

áttekintése, a térben zajló kölcsönhatások 

felismerése, magyarázata a kontinensek 

példái alapján. 

Meteorológia: 

A felhőképződmények megfigyelése és 

lefestése. Meteorológiai adatok leolvasása 

különböző eszközökről (barométer, szélzsák 

stb.) és táblázatba foglalása: 

csapadékmennyiség, páratartalom, 

légnyomás, szélsebesség stb. 

A felhőképződés és felhőfajták. 

Magas és alacsony légnyomás, időjárási 

frontok. Különleges szelek (misztrál, főn, 

passzátszél, monszun, és tájfun), 

A klíma és a nappal-éjszaka hosszának 

hatásai az egyes népek kultúrájára és 

életvitelére (sarkvidéki, északi, mediterrán, 

sivatagi stb.). 

Globális kitekintési lehetőségek: 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem:  

Amerika történelme, gyarmatosítása, 

Lássák be a Föld eltartó képessége, a 

demográfiai robbanás és a növekvő 

fogyasztás közötti összefüggéseit, s ennek 

környezeti hatásait; 

Fizika: a légkör fizikája 

Kémia: 

Élelmiszerkémia, 

Nyersanyag előfordulások Földön, 

vasgyártás fejlődése 

területi elrendeződése, 

Vizsgálódás közvetlen tanári 

irányítással csoportmunkában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közvetett információhordozók 

kiválasztása közvetlen tanári 

segítséggel. 

 

 

 

 

Használják a témakörben 

biztonsággal a statisztikai 

adatokat, a települési 

alaprajzokat, a tematikus 

térképeket, a különféle 

forrásanyagokat. 

 

 

 

Információk értelmezése és 

feldolgozása tanári irányítással 

frontális munkában: lényeg 

kiemelése szövegből; 

hasonlóságok és különbségek 

észrevétele; napi és heti 

hőmérséklet grafikus 

ábrázolása 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Tájékozódási készség a természetföldrajzi környezetben és jártasság a társadalom földrajzi környezetben való eligazodásban; 

Képesség az egyes tájakon, országokban, földrészeken folyó természeti és társadalmi kölcsönhatások, a környezetben lezajló 

változások érzékelésében, valamint jártasság azok értékelésében és indokolásában; 

A természeti feltételek és a társadalmi-gazdasági jellemzők közötti kapcsolat felismerésének képessége (a földrészeken, azok 

nagytájain és kiemelt országaiban, valamint hazánkban); 

Valós képzetek a környezet elemeinek méretéről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások 

nagyságrendjéről; 

Jártasság a földi képződmények, jelenségek, folyamatok vizsgálatában (a föld- és a környezettudományok megfelelő 

szempontjai szerint, tanári segítséggel), a vizsgálatok eredményeinek ábrázolásában, az azokból való következtetéseket 

levonásában; 

Cselekedeteinek tudatossága a csoportos feladatmegoldásokban, viselkedése a helyzetgyakorlatok során; 

Környezeti szemlélete, környezettudatosságának szintje. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

A tanuló feladatmegértő készsége, érdeklődése, figyelmének tartóssága, pontossága; 

Irányított megismerési készsége, jártassága az eszközhasználatban; 

Csoportosítási, összehasonlítási és összefüggéseket felismerő készsége; 

A tanuló szóbeli kifejezőkészsége tapasztalatainak elmondása és elsajátított ismereteinek reprodukálása során. 

Önálló tájbemutatási, tájjellemzési készségének szintje; 

Szövegelemzési és szöveg feldolgozási készsége; 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Csoportban és párokban végzett meteorológiai feladatok szóbeli és írásbeli értékelése, 

Topográfiai gyakorlatok az Atlasz és a falitérkép segítségével, értékelése írásban 

Az olvasmányokból az élmények és tapasztalatok írásos formában való megjelenítése, 

Az epocha füzetben végzett munka, folyamatos figyelése, és segítése  

Szöveges értékelés a füzetben végzett munkáról. 

 



 179 

 

TERMÉSZETRAJZ ÉS BIOLÓGIA 
 

Kulcskompetencia-területek  

 természettudományos és technológiai kompetenciák,  

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 kulturális kompetencia 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

 

Éves óraszám: 30 óra    

 

Módszertani megközelítések: 

A 8. osztályban az emberi test tanulmányozása egyre inkább igénybe veszi a diákok saját megfigyeléseit. A hangsúly sokkal 

inkább az általuk tapasztalt jelenségen van (közvetlenül megfigyelve, vagy a tanár magyarázatai által), nem pedig a jelenkori 

tudomány legfrissebb elméletein. Az érzékszervek tárgyalásakor jól megmutatható, hogy a külvilágban érvényes fizikai 

(optikai, akusztikai) törvényszerűségek hogyan érvényesülnek az emberi szervezetben, a csontrendszer felépítésében és 

működésében pedig jól modellezhető mechanikai jelenségeket vizsgálunk. Fontos, hogy az ábrák tanulmányozása mellett, 

elsősorban kísérletek segítségével szerezzünk tapasztalatokat, bátran próbára téve saját érzékszerveinket, izmainkat, 

vázrendszerünket. Ebben az életkorban a diákok rendkívül jelentős testi változásokat élnek át. Ezek közé tartozik a végtagok 

intenzív növekedése és a nemi érés, ami igen nagy hatással van mindennapjaikra, ugyanakkor lehetőséget jelent arra, hogy 

megragadhassuk saját testük működése iránti eleven érdeklődésüket.  

 

Előzetes tudás: 

A hetedikes egészségtan epocha embertani, fizika epocha mechanikai ismeretei. Járatosság a gyermeklexikonok és egyes 

segédkönyvek használatában. Tapasztalatok egyéni és csoportos feladathelyzetekben. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Az emberi test polaritásának felismerése 

 

Törvényszerűségek felismerése  

 

Összefüggések felismerése 

 

 

Mások véleményének türelmes 

meghallgatása. 

Önálló vélemény megfogalmazásának 

gyakorlása. 

Témák: 

Az emberi test polaritása (eleven és 

ásványi, folyékony és szilárd jelleg) 

Az ember mozgásrendszere: 

- izom- és csontrendszer  

- a két rendszer együttműködése 

Fizikai (pl. mechanikai, statikai) 

törvényszerűségek működése 

Életforma, jellem, életkor és a 

testtartás összefüggései 

Egészségkárosító szokások és 

divatok 

Kapcsolódási pontok: 

 

Lehetőség: 

Közös biológiai, rajzművészeti és 

mozgásművészeti projekt. 

 

Biológia: 

7. osztály, egészségtan. 

 

Geometria: 

7. osztály, aranymetszés. 

 

Fizika: 

7. osztály, mechanika 

 

 

Csontok formájának, kontrasztjainak, az 

aranymetszés, mint arányossági elv 

érvényesülésének tanulmányozása, 

anatómiai rajzok készítésével. 

Testszimmetria, és járás mechanizmusának 

megfigyelése rajzsorozatok, 

tanulmányrajzok 

készítésével. 

Futurista mozgástanulmányok 

megismerése – saját művek létrehozása. 

Állati csontok, izmok ízületek 

tanulmányozása boncolással. 

A mozgásrendszer mechanikájának 

modellezése pl. - az emelő elvének 

(ízületek) 

- a haladómozgás (járás) 

bemutatása modellen. 

Egészségtani kimutatások, cikkek 

tanulmányozása. 

Kérdések közös összeállítása egyszerű 

riport készítéséhez. 

Beszélgetések otthon és a teremben: pl. 

egészségtani tapasztalatok, lábbelikkel, 

ágyakkal, ágyneműkkel, székekkel, fizikai 

megterhelésekkel, sportágakkal stb. 

kapcsolatban. 

   

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

a csontrendszer és az izomrendszer funkcionális (pl. csontok növekedése, szerkezete, típusai: agykoponya, bordák és 

végtagcsontok, a gerincoszlop és a csigolyák, a fogak jellegzetességei, a sima- és a vázizomzat, hajlító és feszítő izmok 

jellemzői) és egészségtani (pl. kalcium-háztartás, járás, testtartás, szimmetria, testedzés) ismereteinek elsajátítására. 

a megismert szakkifejezések megfelelő használatára. 

a csontrendszer és az izomrendszer együttműködésének bemutatására. 

a három emberi testtáj csonttani ismertetésére. 
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a mozgásrendszer fizikai törvényszerűségeinek felismerésére. 

olvasmányokból önállóan vázlatot készíteni. 

riportot készíteni közösen gyűjtött kérdések alapján. 

adott egészségtani kérdést megvitatni társaival. 

a kulturált vita szabályait elemi szinten betartani. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanuló képes: 

a csontok három alaptípusainak formai és élettani jellemzésére. 

a csontok szerkezeti egységeinek megnevezésére. 

a vázrendszer, a vázizmok és a sima izmok alapvető élettani feladatainak ismertetésére. 

a megismert szakkifejezések többségének elsajátítására. 

a mozgásrendszer fizikai jellemzőinek megértésére. 

a tanult egészségtani ismeretek egy részének felidézésére. 

olvasmányokból, elbeszélésekből tanári segítséggel vázlatot készíteni. 

a kulturált vita szabályait elemi szinten betartani. 

 

A számonkérés és értékelés lehetséges módjai: 

A tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, gondolatok 

Kísérleti tapasztalatok megfogalmazása, értelmezése 

Rövid írásbeli összefoglaló a megfigyelt kísérletekről 

Rendezett, esztétikus füzet készítése  

Témazáró dolgozat 

Csoportmunkai szereplés 

Önálló kiselőadás 

Témazáró dolgozat 

 

 

FIZIKA  
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció: új ismeretek szerzése nyelvhasználat útján; a természettudományos szaknyelv használata: 

szakszövegek értelmezése, feldolgozása, illetve az adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban. 

matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése, elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében. 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia  csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám: 40 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Ebben az évben a fizika tanítás vezérfonala az embert körülvevő technikai világban felfedezni a fizikai erők megjelenését. A 

témák szorosan kapcsolódnak többek között az ipari forradalom témaköréhez,  és a  meteorológiához. A megfigyeléseken, 

számolásokon túl törekedni kell arra, hogy minél több lehetősége legyen a gyerekeknek egyszerű eszközöket, berendezéseket 

készíteni.  

 

Előzetes tudás: 

Egyszerű kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rendszerezése, rögzítése. Egyenes arányosság, táblázatok  értelmezése, adatok 

táblázatba foglalása, grafikonszerkesztés, grafikon értelmezés. 

Fejlesztendő képességek Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Szaktárgyi: 

Kulcsfogalmak/fogalmak: 

hő, energia, égéshő, fajhő, olvadáshő, 

forráshő, párolgáshő. 

Tömeg, térfogat, idő, hossz, 

hőmérséklet, erő, sűrűség, nyomás – 

meghatározása, jele, mértékegységei, 

Hőtan: 

Hőmérő. Halmazállapot változások. 

Olvadáspont, forráspont 

mérése.(Amennyiben az előző 

évfolyamokban tárgyaltál, akkor 

ismétlés) 

Halmazállapot-változásokat kísérő 

Szóbeli, írásos: 

A kísérletek tapasztalatainak, a tanult 

törvényszerűségeknek az összegzése 

szóban, írásban.  

 

Szociális: 

Tanári demonstrációs kísérletek – 
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Fejlesztendő képességek Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

számolása.  

Archimedesz törvénye - felhajtóerő, 

Pascal törvénye 

 – a nyomás terjedése folyadékokban.  

Megértések: 

A fizikai világot fizikai  

állapotjelzőkkel – fizikai 

mennyiségekkel lehet jellemezni. A 

különböző állapotú helyek között olyan 

folyamatok indulnak meg, amik az 

állapotok kiegyenlítődésére 

törekednek. 

Felismerések: 

Az anyagi világ folyamataiban  jól 

megragadható, jellemezhető természeti 

erők nyilvánulnak meg. 

Az időjárási jelenségek, a hőviszonyok, 

a folyadékok, gázok viselkedésében 

tapasztalt jelenségek értelmezhetőek 

ezekkel az erőkkel.  

 

Módszertani:  
Mérések végzése, mérési adatok 

táblázatba foglalása, grafikus elemzése.  

A figyelem iskolázása – megfigyelés, 

felidézés, összefüggések keresése, 

rögzítés. 

Kísérlet önálló értelmezése, 

összeállítása, végrehajtása, bemutatása 

leírás alapján. 

Szociális:  

Csoportos tanulókísérletek és tananyag 

feldolgozás  során: tervezés, szervezés, 

munkamegosztás, megvitatás, 

tudásmegosztás  

Individuális: 

A figyelem iskolázása. 

Finoman azt az érzéket fejleszteni, ami 

képessé teszi az embert annak 

felismerésére, hogy a folyamatok 

mögött erők állnak, és ezek az erők a 

világban a hatásaikon keresztül 

nyilvánulnak meg. 

Környezettudatosság: rácsodálkozni  a 

természet jelenségeiben megmutatkozó 

erők nagyságára. 

Magabiztosság a technológiai 

ismeretek elmélyítésével.  

hőtani jelenségek vizsgálata, hő,  belső 

energia fogalma.  

Forráspont-emelkedés, fagyáspont-

csökkenés. 

Technológiai vonatkozások: 

hőmérő, hőmérsékleti skálák, 

fagymentesítés. 

További témalehetőségek: 

Celsius, Fahrenheit, stb élettörténete, 

kutatásai. (amennyiben még nem 

tárgyalták) 

P. Joule, J. Mayer élettörténete, 

kutatásai. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz – időjárási jelenségek, nagy 

Földi áramlások, klímaviszonyok. 

Fizikai mennyiségek rendszerezése: 

tömeg, térfogat, idő, hossz, 

hőmérséklet, erő, sűrűség, nyomás – 

meghatározása, jele, mértékegységei, 

számolása. 

Hidrosztatika: A hidrosztatikai 

nyomás vizsgálata a folyadékok 

belsejében manométerrel. 

Közlekedőedények. 

Felhajtóerő, Archimedesz törvény – 

úszás, lebegés, elsüllyedés értelmezése. 

 A nyomás terjedése folyadékok 

belsejében - Pascal törvénye. 

Technológiai vonatkozások: 

Manométer működése. , A vízvezeték 

hálózat a víztorony szerepe. Az artézi 

kút. Gátak alakja. A hajók merülési 

mélysége, tengeralattjárók működése. 

A hidraulikus emelő működése. 

További témalehetőségek: 

W. Beebe – a mélytengeri kutatások 

úttörője, további jelenkori mélytengeri 

kutatásokat érintő  technológiai 

kérdések bemutatása (pl. J. Cameron  a 

Mariana árokbeli merülése). 

Archimedesz munkássága. 

Kapcsolódási pontok: 

Biológia  - vérnyomás 

Földrajz  - talajrétegek víztartó, vízzáró 

tulajdonságai. 

Aerosztatika: A gázok nyomása, 

légnyomás. A szivornya, a szivattyúk 

működési elve. 

A gázok nyomásának változása   a 

hőmérséklettel, térfogattal – Boyle- 

Mariotte, Gay-Lussac gáztörvények.  

Technológiai vonatkozások: 

Barométerek fajtái, működése. A 

léghajó és a  hőlégballon. 

A szivattyú elven működő 

berendezéseink ( Wc tartály, 

tűzoltókészülék, aeroszolos palack, stb) 

vizsgálata.  

További témalehetőségek: 

Torricelli és Pascal élete és 

munkássága. 

Kapcsolódási pontok: 

Biológia – légzés. 

Földrajz – időjárási jelenségek, szelek, 

frontok. 

frontális. 

Csoportokban végzett tanulókísérletek. 

Tapasztalatok gyűjtése, megosztása 

beszélgetésekben. Technológiai témák 

feldolgozása kooperatív technikákkal (pl. 

szakértő csoport módszerrel).  

 

Önálló 

Önálló kísérletezés, utánanézés, eszköz 

működésének értelmezése, bemutatása. 

Esztétikus epochafüzet szerkesztés közös 

megbeszélés alapján.  

 

Térbeli, vizuális 

Magyarázó rajzok készítése a 

kísérletleírásokhoz. Esztétikus 

epochafüzet szerkesztés közös 

megbeszélés alapján.  

Grafikon készítése mérési adatok 

alapján. 

 

Gondolkodási, problémamegoldó 

Táblázatba foglalt adatok értelmezése, 

elemzése, következtetések levonása. 

Használati tárgyak működésének 

értelmezése, a működésben  a tanult 

törvényszerűségek felfedezése. 

 

Gyakorlati tevékenység: 

Önálló kísérletezés előre megadott 

instrukciók alapján. 

Egyszerű modellek készítése, 

bemutatása, működésük értelmezése: 

pl.: Chartesius búvár, hidraulikus 

mérleg, sűrűségmérő, szivattyúk 

modellje műanyag palackokból, Héron 

borautomatája, szökőkútja, stb. 
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Fejlesztendő képességek Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Hidrodinamika és aerodinamika: 

Lamináris és turbulens áramlás. Az 

áramlási formák vizsgálata. 

Örvények. Közegellenállás. A nyomás 

változása mozgó közegben - Bernoulli 

törvénye. 

Technológiai vonatkozások: 

A hajók irányítása. Vitorlázás, 

szörfözés. A repülés fizikája: repülőgép 

szárnya, repülőgépfajták, helikopter, 

helyből felszálló repülőgép, 

szárnyashajó működése. A porlasztó 

működése. 

További témalehetőségek: 

Történetek a repülés történetéből. 

Kapcsolódási pontok: 

Biológia – keringési rendszer. 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanulók képesek a precíz megfigyelésre, és a tapasztaltak szabatos leírására, magyarázó ábrák készítésére, . egyszerű 

kísérletek önálló elvégzésére, és azok eredményeinek bemutatására.  

Képesek felismerni és értelmezni a hétköznapi élet jelenségeiben a tanult fizikai szabályokat, törvényeket. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanulók ismerik és tudják értelmezni a tanult fizikai mennyiségeket (jele, mértékegysége, kiszámításának módja). 

Tudják jellemezni az egyes halmazállapotokat. 

Tudjanak értelmezni hétköznapi jelenségeket, folyamatokat a tanult fizikai fogalmak helyes használatával: 

halmazállapot változásokat kísérő hőtani jelenségeket 

a hidrosztatikai nyomáskülönbségből adódó jelenségeket 

az úszás, lebegés törvényszerűségeit, 

a légnyomást és annak változását, az ebből adódó jelenségeket 

Tudják értelmezni az időjárási jelenségeket a tanult fogalmak alkalmazásával. 

Képesek értelmezni a hőkülönbségen és a nyomáskülönbségen alapuló eszközök, berendezések működését. 

 

Számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Önállóan elvégzett  kísérlet bemutatása, a kísérlet tapasztalatainak értelmezése szóban. 

Gondosan elkészített epochafüzet, ami  kísérletek leírásait, magyarázó rajzokat, törvényszerűségek megfogalmazását 

tartalmazza. 

Írásbeli dolgozat. 

Kísérletek, tapasztalatok, jelenségek szóbeli összefoglaló bemutatása. 

Hétköznapi használati eszközök működésének bemutatása, értelmezése. 

Hétköznapi eszköz modelljének elkészítése, működésének értelmezése, bemutatása. 

 

 

KÉMIA 
 

Kulcskompetenica-területek  

anyanyelvi kommunikáció: új ismeretek szerzése nyelvhasználat útján; a természettudományos szaknyelv használata: 

szakszövegek értelmezése, feldolgozása, illetve az adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban. 

matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése,  elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében. 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia  csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám: 40 óra 

 

Módszertani megközelítések: 
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A 8. osztály kémiája a kiindulási pontba a táplálékot készítő embert helyezi. A környezet és az ember viszonya itt 

egyértelmű: az ember a táplálkozása érdekében különböző élőlények életfolyamatait szakítja meg, szétválaszt, feldolgoz, 

átalakít, tisztít, finomít. Az egyes tápanyagokban mindezek után is tükröződik mindaz a folyamat, amely létrejöttükkor 

lejátszódott. A vizsgált anyagokban tehát az életfolyamatok pillanatképeit tapasztalhatjuk, ezen folyamatoktól nem 

elválaszthatóak anyagi tulajdonságaik sem. A tanítás egyik fontos célja ezen karakterisztikus tulajdonságok megragadása, 

megértése. A tanulói kísérletek - amire ebben az évben különösen nagy hangsúlyt fektetünk - ezt a folyamatot még 

elevenebbé tehetik 

 

Előzetes tudás: 

Táplálkozástani ismeretek 7. osztály egészségtan, kémiai alapismeretek a 7. osztály kémia 

 

Fejlesztendő képességek Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi:  

Kulcsfogalmak/fogalmak 

vas, vasérc, koksz, acél, nagyolvasztó,  

keményítő, jódoldat, cukor, cellulóz, 

fehérje, zsírok, olajok,  égetés, oldódás, 

kicsapódás, kolloid rendszerek: 

szuszpenzió, emulzió, szol, gél, hab, 

xantoprotein próba,  

Vas és acélgyártás technológiája, 

anyag és funkció kapcsolata. 

 Az élelmiszereket alkotó alapvető 

kémiai anyagok jellemzése a leíró 

kémia szempontjai alapján. 

A kémiai kísérleti eszközök 

megismerése. és azok magabiztos  

használata. 

Megértések  

Az egyes anyagok tulajdonságai, és 

azok felhasználása közötti kapcsolatot 

Felismerések  

Hogyan tükröződnek az egyes  anyagok 

tulajdonságaiban azok a folyamatok, 

amelyek létrejöttükkor lejátszódnak? 

Hogyan alakítja át az ember az egyes 

anyagokat a saját szükségeltei szerint?  

A különböző élelmiszerek egyes 

tulajdonságai a kémiai  összetétel 

alapján értelmezhetőek. 

 

 Módszertani:  
Kémiai kísérletek elvégezése leírás 

alapján, a kémiai kísérleti eszközök 

szakszerű használatával. 

A kísérleti eredmények 

tapasztalatainak értelmezése. 

A kísérleti tapasztalatok és egyéb 

információk rendszerezése az anyagok 

jellemzése során. 

A leíró kémia szempontsorának 

alkalmazása a vizsgált anyagok 

jellemzése során. 

 

Szociális:  

Tudásmegosztás. 

csoportosan végzett  tanulókísérletek 

során  a tevékenységeket megtervezése, 

a munkát elosztása - figyelni arra, hogy 

mindenki gyakorlatot szerezzen a  

kísérletezésben. 

 

Individuális: 

Az ismeretek tágítása, rendszerezése, 

sokoldalú megközelítése. 

Az általános szabályok és az egyéni 

szükségszerűségek viszonyának 

I. A vas és acélgyártás 

A vasgyártás alapanyagai, a kohóban 

zajló folyamatok az acélgyártás, a vas-. 

és acélfeldolgozás. 

További témalehetőségek: 

A vas- és acélgyártás története 

Miskolcon 

Kapcsolódási pontok:  

honismeret – a vasgyártás története 

Miskolcon, a vasgyártás emlékei 

történelem: ipari forradalom, 

helytörténet 

 

II. A táplálékok és a főbb 

tápanyagfajták tulajdonságai, 

kémiai vizsgálati módszerei 

A magtól a lisztig — különböző 

gabonatípusok jellemzése 

Technológiai vonatkozások: 

Az őrlőkőtől a vízi- és szélmalmon át a 

hengermalomig.  

A liszt vizsgálata, keményítő és sikér 

előállítása 

További témalehetőségek:  

Lisztfajták 

Keményítő vizsgálata 

Előállítása lisztből, burgonyából, a 

keményítő tulajdonságai, kimutatása 

jód–keményítő reakcióval 

A cukor vizsgálata 

A cukor tulajdonságai, a cukor a 

természetben, a cukor kimutatása 

(Fehling próba vagy Trommer próba), 

cukorfajták. 

Technológiai vonatkozások: 

Cukorgyártás (tárgyalható a 9. 

osztályban is) 

További témalehetőségek: 

A cukorfogyasztás és cukorgyártás 

története 

Cukorfogyasztás, mint civilizációs 

probléma / a cukortúlfogyasztás 

következményei a fogazatra / vércukor 

és cukorbetegség 

Fehling-oldat és felhasználása, 

ezüsttükör-próba, redukáló cukrok, 

nem redukáló cukrok  

A fehérje vizsgálata 

Növényi és állati eredetű fehérjék és 

azok csoportosítása, az élelmiszerek 

fehérjetartalma, a fehérje 

denaturációja, kimutatása 

xantoprotein-reakcióval.  

Technológiai vonatkozások: 

Tejfeldolgozás 

Szóbeli, írásos,  

Kísérleti tapasztalatok rögzítése, 

összefoglaló fogalmazások készítése az 

anyagok jellemzésére. Szóbeli és 

írásbeli összegzések, beszámolók. 

 

Szociális  

tanári demonstrációs kísérletek  

csoportban végzett tanulókísérletek,  

tudásmegosztás: pl tárlatvezetés a 

Műszaki múzeumban a feldolgozott 

témában, kiselőadás tartása  

 

Önálló: 

Önálló témafeldolgozás: pl Műszaki 

Múzeumban egy technológiai folyamat 

megértése, felkészülés egy kiselőadásra, 

kutatómunka, adatgyűjtés,  

tudásmegosztás 

táplálkozási napló vezetése 

 

Térbeli, vizuális: 

Technikai berendezés rajza 

Kísérlet illusztrálása 

 

Gondolkodási, problémamegoldó: 

analitikus képességek gyakorlása: 

technológiai folyamat egymást követő 

lépéseinek  megértése, osztályozás 

összegzések készítése, megfogalmazás. 

 

Gyakorlati: 

Önálló kísérletezés, a kémiai kísérleti 

eszközök szakszerű használata. 
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Fejlesztendő képességek Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

vizsgálata, mérlegelése a 

táplálkozásról szerzett ismeretek 

alapján, tudatos táplálkozás alapjainak 

megteremtése.  

Az emberi testet alkotó  anyagok 

megismerése, tiszteletteljes viszony 

kialakítása az élő szervezetet felépítő 

anyagok iránt. 

 

A bőr és a cserzés folyamata 

(tárgyalható 10. osztályban is  sók 

kapcsán) 

További témalehetőségek: 

A tej jelentősége a táplálkozásban,  

A vegetáriánus táplálkozás 

Zsírok és olajok vizsgálata 

Növényi olajforrások, állati zsiradékok  

Technológiai vonatkozások: 

A zsírok és olajok előállítása 

A szappan-előállítás folyamata 

(tárgyalható 9. osztályban is 

Kapcsolódási pontok:  

“A magtól a kenyérig” epocha, 

mesterségek 

növénytan, a növény részei 

egészségtan táplálkozás, a táplálék útja 

az emberi szervezetben. 

történelem – ipari forradalom, 

magyarországi vonatkozások (pl 

hengerszék). 

földrajz – az élelmezésben fontos 

mezőgazdasági növények termesztése, 

kontinensek jellemző gabonái. 

Az epocha során tárgyalható további 

témák: 

Vitaminok 

Élelmiszer-adalékok 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanulók a vasgyártás technológiájának tanulmányozásával megértik, hogy a kémiai folyamatok hogyan kapcsolódhatnak 

össze technológiai folyamatokkal.  

A  téma helytörténeti vonatkozásainak tanulmányozása során  mélyen átélhetik az egyes tudományterületek kapcsolatát. 

Mindezzel újabb lépést teszünk afelé, hogy egy-egy jelenséget képesek legyenek sok szempontból vizsgálni. 

Az emberi testet alkotó anyagok megismerésével objektív módon tekinthetünk rá az egészséges táplálkozás kérdéskörére, és 

ezáltal a  tudatos táplálkozás alapjaihoz kaphatnak újabb támpontokat az epocha során. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Ismeri a  vasgyártás alapanyagait, a kohóban zajló folyamatokat, az acélgyártási módokat, a vas-. és acélfeldolgozás 

lehetőségeit. 

Ismeri az élelmiszereket alkotó alapvető kémiai anyagokat 

Ismeri a kémiai kísérleti eszközöket és tisztában van azok használatával. 

Tudja jellemezni a leíró kémia szempontsora alapján a tanult anyagokat. 

Képes leírás alapján kémiai kísérleteket szakszerűen elvégezni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Rendszeres önellenőrzés tesztekkel 

Összefoglaló felelet nagyobb témából 

Önálló kiselőadás 

Gondosan vezetett epochafüzet, esztétikusan rendezett jegyzetek. 

 

 

IDEGEN NYELV 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció 

a tanítás tanulása 

személyközi, szociális kompetencia 

kulturális kompetencia 

kommunikatív kompetencia: a tanulók tudják megoldani feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, a munka világában, az oktatásban. A kommunikációképes nyelvtudás képessé teszi a tanulót valóságos 

helyzetekben valóságos üzenetek cseréjére. 

Összetevői: 

- nyelvi kompetencia (szókincs, fogalomkörök, kiejtés ismerete) 

- szociolingvisztikai kompetencia (társadalmi érintkezés formái; stílus, hangnem ismerete) 
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- pragmatikai kompetencia (kommunikációs szándékok, szövegalkotás szabályai, kommunikációs forgatókönyvek) 

interkulturális kompetencia: kultúrák hasonlóságainak és különbségeinek értelmezése, nyitottság más kultúrák iránt. Pozitív 

attitűd kialakítása a nyelvtanulás, valamint más nyelvek és kultúrák megismerése iránt. 

 

Módszertani megközelítések: 

A nyolcadik osztályban is fontosak a mindennapos társalgási témák mellett a kulturális, földrajzi, történelmi érdekességek 

és életrajzok. A brit kultúra mellett az amerikai, ausztrál és egyéb 

angol nyelvű kultúrák is szóba kerülhetnek. Az órákon rendszeresek a párban, csoportban folytatott beszélgetések 

idegen nyelven. Az íráskészség fejlesztését  rövid levelek, egyszerű leírások, egy-egy történet összefoglalása biztosítja. 

A nyolcadik osztályra a diákok tisztában vannak a nyelvtani alapokkal, áttekintik és bővítik a már korábban megtanult 

nyelvtani formákat, szabályokat. A nyolcadik osztályban az eddig tanult nyelvtani szerkezetek ismétlése, áttekintése 

időszerű. Újra gyakorolják az igeidőket, hogy biztosan el tudjanak igazodni a nyelvtani szerkezetek között. Beszédben, 

írásban és szövegértésben egyaránt kreatívak, önállóak. Alapszinten jól kommunikálnak. 

 

 

 

 

 

 

ANGOL NYELV 
 

Éves óraszám: 108 óra 

 

Előzetes tudás: 

az előző hét osztályban tanult szókincs, 

angol nyelvű óravezetés megértése, összetett feladatok megoldása 

begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció 

közös feldolgozást követően olvasott szöveg lényegének, tartalmának megértése 

a tanult nyelvi elemek olvasott szövegben való felismerése, beszédszituációkban való alkalmazása  

 

Fejlesztendő képességek, készségek Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

rendszerezés 

rendezés 

analízis, szintézis 

összehasonlítás 

beszédértés 

beszédészlelés 

hallási észlelés 

figyelem 

rendszerezés 

sorrendiség 

kiejtés 

koncentráció 

látási-hallási észlelés 

rövid és hosszú távú emlékezet 

lényegkiemelés 

konkretizálás 

Témák: 

Életrajzok folytatása 

(a főoktatáshoz kapcsolódóan tudósok, 

felfedezők) 

Irodalmi munkákból részletek 

olvasása, feldolgozása (főleg 

modern irodalom) 

Országismeret  

Ausztrália, Kanada 

Szabadidő szervezése (színház, 

mozi, hobbi, sport) 

Levélírás  

Barátság, emberek belső 

jellemzése 

Vendéglő, rendelés, fizetés 

Közlekedés, utazás 

 

NYELVTAN 

 

 függőbeszéd 

 módbeli segédigék folytatása 

jövő idő 

feltételes mód (3. alak) 

passzív szerkezetek 

a nyelvtan összefoglaló áttekintése és 

rögzítése 

mondatalkotás 

 szövegalkotás 

 

 

 

SZÖVEGOLVASÁS 

SZÖVEGÍRÁS 

 

kommunikációs témákhoz kapcsolódó, 

a különböző témakörhöz 

kapcsolódó beszédhelyzetek 

megjelenítése 

szerepjátékok 

rajzolás 

 

 

 

 

csoportos és páros feladatok 

 

versek szavalása  

történet hallgatása olvasása,  

összefoglalása 

 

tollbamondás 

 

szavak és versek írása a táblára és 

a füzetbe 

olvasás 

szövegértési feladatok 

feladatlapok 

rejtvények 

előadások 
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hosszabb-rövidebb olvasmányok 

mindennapi élethelyzetekről 

versek, történetek 

 szótárhasználat 

helyesírási gyakorlatok 

 

Kapcsolódási pontok: 

történelem 

földrajz 

nyelvtan 

rajz 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

a tanult szókincs aktív használatára 

hosszabb, írott szöveg megértésére, önálló feldolgozására 

önálló szövegalkotásra 

szituációs helyzetekben kommunikálni 

 a tanult nyelvtani szerkezeteket felismerni, azokat beszédben és írásban tudatosan alkalmazni 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanuló tudja használni a nyelvi ismereteit a tanult kommunikációs helyzetekben. 

Tudja alkalmazni a tanult nyelvtani szabályokat. 

Tudjon információt kérni és adni a tanult helyzetekben. 

Legyen képes érzelmek, hangulatok kifejezésére. 

Tudjon írásban is válaszolni a feltett kérdésekre. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

Tollbamondás. 

 Szövegalkotás 

 Memoriterek. 

 

 

NÉMET NYELV 
 

Éves óraszám: 108 óra 

 

Előzetes tudás: 

az előző hét osztályban tanult szókincs, nyelvtan 

a célnyelvi óravezetés megértése, a hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása 

begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció 

az olvasott szöveg lényegének, tartalmának megértése 

az ismert témákról egyszerű mondatok írása, különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása 

a tanult grammatikai elemek olvasott szövegben való felismerése, beszédszituációkban történő alkalmazása 

 

Fejlesztési célok, képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok,  

 

Tevékenységi formák 

Továbbra is a legfontosabb cél 

a diákok idegen nyelvi 

kommunikatív 

kompetenciájának a fejlesztése, 

mely szorosan összefonódik az 

adott életkori szakaszra 

megfogalmazott nevelési 

célokkal. Más 

kulcskompetenciák 

fejlesztésével is 

kölcsönhatásban van; 

anyanyelvi kommunikáció, 

szociális kompetencia, 

esztétikai-művészeti 

kifejezőképesség. 

Törekvés a célnyelvi normához 

közelítő kiejtésre, intonációra. 

 

Témák: 

A mindennapos társalgási témák mellett erőteljes 

hangsúlyt kapnak a kulturális, földrajzi, történelmi 

érdekességek. 

Család: 

én és a családom 

családtagok bemutatása, családfa 

nagyszüleim világa 

családmodellek a célnyelvi országokban 

Egészséges életmód: 

egészséges táplálkozás 

napi étkezések 

receptek a hétköznapokban, ünnepeken 

étkezési szokások a német nyelvű kultúrákban 

rendszeres testedzés 

sport 

sportolási lehetőségek az iskolában, városban 

sportolók életmódja, napirendje 

 

Az órákon egyre nagyobb 

hangsúlyt kap a páros, illetve 

csoportos munkaforma. 

Egyszerű feladatokban 

kommunikáció ismert 

témákról egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Rövid párbeszédek 

folytatása. 

-jelenet eljátszása 

- szerepjátékok 

- témához kapcsolódó 

szövegek hallgatása, 

olvasása 

- egy-egy egyszerű német 

étel elkészítése  

- képleírások 
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-önkifejezés képessége 

-beszédértés 

-hallási, látási észlelés, 

tapintás, ízlelés, szaglás 

-figyelem 

-térbeli és időbeli orientáció 

-rövid-, és hosszú távú 

emlékezet 

-lényegkiemelés 

-összehasonlítás 

-konkretizálás 

-szépérzék 

-konkretizálás 

-analízis 

-szintézis 

-többszörös összefüggések 

felismerése- 

sorrendiség, rendezés 

-általánosítás 

Ismerős témákról szóló rövid 

szövegek megértése. 

Az alapvető információk 

megtalálása egyszerű, 

hétköznapi szövegekben.  

Az érdeklődés fokozása a 

célnyelvi kultúrába tartozó 

irodalmi, művészeti alkotások 

iránt. 

-kiejtés 

 

betegség, közérzet 

betegségek  

megelőzése 

alternatív gyógymódok 

Öltözködés, divat 

kedvenc ruháim 

divat a célnyelvi kultúrában 

Időjárás 

időjárási jelenségek a célnyelvi országokban 

Környezetünk védelme 

szelektív hulladékgyűjtés 

környezettudatos viselkedés 

nevezetes napok: Fák és madarak napja 

Bevásárlás 

üzletek, bevásárlóközpontok, piac 

Vásárlás 

tájékozódás, útbaigazítás 

idegenvezetés, vendéglátás 

Pihenés, utazás 

vakáció, nyaralás 

táborok, kirándulások 

utazási szokások a célnyelvi országok kultúrájában 

Kommunikációs szándékok: 

Sajnálkozás, öröm, elégedetlenség, elégedettség, 

csodálkozás, remény, bosszúság 

Dolgok, személyek leírása, megnevezése. 

Események leírása, kérés, tiltás, felszólítás 

NYELVTAN 

Korábban megtanult nyelvi formák, szabályok 

áttekintése, bővítése kontextusba ágyazva.  Egyszerű 

nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; a 

szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása kötőszavakkal. 

Perfekt 

általános alany (es, man) 

módbeli segédigék (sollen, wollen) 

jövő idő bevezetése 

mellékmondati szórend (weil, dass, ob) 

helyhatározók (tárgy-és részes esettel) 

feltételes mód jelen idő (mögen, hätte gerne) 

igeidők 

kijelentő-kérdő-tagadómondatok a tanult igeidőkben 

felszólító mód T/3 személy 

kötőszavak  

SZÖVEGOLVASÁS, SZÖVEGÍRÁS 

Ismerős témákról szóló rövid szövegek 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel 

kapcsolatos témákról. 

levél szerkezete, stílusjegyei 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem: emberi élethelyzetek és magatartásformák a 

17-19. században és a két világháború időszakában. 

Kémia: 

fehérjék, zsírok, cukrok, vitaminok 

Biológia: 

csont-és izomrendszer 

izmok kapcsolódása 

Mozgás és testnevelés: 

gyakorlatok, sportjátékok 

Történelem: 

görög olimpiai játékok, sportágak 

Kézimunka: eltérő anyagok minőségei, kezelési 

útmutatók megismerése, otthoni és ünnepi öltözködés, 

népviseletek 

Földrajz: időjárás és változásainak törvényszerűségei; 

klíma hatása életvitelünkre 

Fizika: párolgás 

 

 kiállítás fényképekkel, 

érmekkel, oklevelekkel, 

ennek prezentálása 

- időjárási térképek 

tanulmányozása, készítése 

párokban, csoportokban 

- időjárási szimbólumok 

rajzolása, alkalmazása egy-

egy meteorológiai jelentés 

alapján 

 

- rejtvények 

- szókincsjátékok 

- levél írása 

 

- információk gyűjtése, 

olvasása, rendszerezése 

megadott szempontok 

szerint 

 

 - egyéni beszámolók  

- útvonalterv készítése 

párokban és csoportokban 

megadott szempont szerint 

 

- rövid programajánló, 

prospektus készítése 

csoportokban 

- saját útiterv vázlatos 

készítése 

 

- reklámanyag készítése 

csoportokban 

- egy meghatározott úti cél 

megszervezése csoportokban 

-tollbamondás 

-másolás 
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Meteorológia: a levegő páratartalma, időjárási térképek, 

időjárás előrejelzés 

Kertművelés: gyógynövények; ipar fejlődésének hatása a 

gazdálkodásra, növényvédő bio levek 

Fizika: energiatermelési eljárások 

Magyar nyelvtan: 

-szófajok, mondatok 

-hangtan 

-összetett mondatok 

-helyesírás 

Magyar irodalom: életrajzok, történelmi események, 

romantika, versek, idézetek 

Ének-zene: zenehallgatás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

SZÓBELI INTERAKCIÓ 

képes önállóan bemutatkozni, kérdésekre válaszolni 

képes mondanivalójának egyszerű kifejezésére egyre bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

képes ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések 

feltevésére, kérések megfogalmazására 

merjen bátran megszólalni a célnyelven, meg nem értés esetén ismétlést, magyarázatot kérjen 

egyszerű szavakkal tudjon önállóan mondatot alkotni 

legyen képes érzelmek, hangulatok választékos kifejezésére 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

képes a célnyelvi óravezetést követni, a tanári utasításokat megérteni 

tudja követni az ismert témakörökhöz kapcsolódó rövid, egyszerű autentikus szöveget 

legyen képes a tanult nyelvtani elemeket felismerni, tudjon következtetést levonni a szövegfajtára, témára és a lehetséges 

tartalomra vonatkozóan 

képes a szöveg lényegét megérteni, a fontos információt kiszűrni 

egyre nagyobb biztonsággal értse meg a különböző beszélőket, amennyiben a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban 

történik 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

ismeretek bővítése a célnyelvet beszélő népek kultúrájáról 

képes a nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértésére 

képes a lényeges információt megtalálni 

kiejtése alkalmazkodik a célnyelv fonetikai szabályrendszeréhez 

fokozódjon érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt 

legyen képes a gyakorolt minták alapján az olvasott szövegre vonatkozó feladatok elvégzésére 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

legyen képes összefüggő mondatok írására a tanult mondattani ismeretei alapján a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról 

legyen képes gondolatai kifejezésére egyszerű kötőszavakkal 

tudjon írásban is megfelelően reagálni a felvetett kérdésekre 

egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, személyes tartalmakkal való megtöltése 

 

NYELVTAN 

tudja mind írásban, mind szóban alkalmazni a megismert nyelvtani szabályokat 

ismerje fel a grammatikai struktúrákat az idegen nyelvi szövegben 

legyen képes gondolatait összekapcsolni a tanult kötőszavakkal 

tudjon útbaigazítást adni a tanult helyhatározókkal 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

SZÓBELI INTERAKCIÓ 

A tanuló 

képes önállóan bemutatkozni, kérdésekre két-három szóban, röviden válaszolni 

képes mondanivalójának nagyon egyszerű kifejezésére egyre bővülő szókinccsel 

képes tanári segítséggel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdések feltevésére, kérések megfogalmazására 

merjen megszólalni a célnyelven, meg nem értés esetén ismétlést, magyarázatot kérjen 

egyszerű szavakkal tanári segítséggel tudjon mondatot alkotni 

legyen képes érzelmek, hangulatok kifejezésére 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

képes a célnyelvi óravezetést követni, a tanári utasításokat megérteni 

részben tudja követni az ismert témakörökhöz kapcsolódó rövid, egyszerű autentikus szöveget 

legyen képes tanári segítséggel a tanult nyelvtani elemeket felismerni 

képes a szöveg lényegét megérteni, a fontos információt kis segítséggel kiszűrni 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

ismeretek bővítése a célnyelvet beszélő népek kultúrájáról 
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képes a nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott egyszerű szövegek megértésére 

képes a lényeges információt kis segítséggel megtalálni 

kiejtése alkalmazkodik a célnyelv fonetikai szabályrendszeréhez 

fokozódjon érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt 

kis tanári segítséggel legyen képes a gyakorolt minták alapján az olvasott szövegre vonatkozó feladatok elvégzésére 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

legyen képes egyszerű mondatok írására a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról 

legyen képes gondolatai kifejezésére egyszerű kötőszavakkal, és egyszerű tőmondatokkal 

tudjon tanári segítséggel egyszerű szavakkal írásban is megfelelően reagálni a felvetett kérdésekre 

egyszerű írásos minták követése 

NYELVTAN 

fokozott tanári jelenlét mellett tudja mind írásban, mind szóban alkalmazni a megismert nyelvtani szabályokat 

segítséggel ismerje fel a grammatikai struktúrákat az idegen nyelvi szövegben 

tanári segítséggel legyen képes gondolatait összekapcsolni a tanult kötőszavakkal 

segítséggel tudjon útbaigazítást adni a tanult helyhatározókkal 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

Tollbamondás. 

Szövegalkotás 

 Memoriterek. 

FRANCIA NYELV 
 

Éves óraszám:108 óra 

 

Előzetes tudás:  

Az előző osztályokban tanult szókincs és nyelvtani szerkezetek ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Olvasás és íráskézség fejlesztése 

Kommunikációs kézségek fejlesztése 

Lényegkiemelés képessége 

Önálló nyelvhasználat bátorítása 

Témák:  
További névmások (y, en) 

Vonatkozói mellékmondatok qui-vel és 

que-vel 

Múlt idő gyakorlása, a passé composé 

és az imparfait használata 

Participe passé egyeztetése 

Futur simple 

Passif 

A névmások sorrendje a felszólító 

módban 

Visszaható igék felszólító alakjai 

 

Vakációs időtöltések 

Mozi, színház 

Az iskola Magyarországon és 

Franciaországban 

Divat 

Egészséges életmód, betegségek 

Az olvasott szövegek főképpen a 

francia kultúrához kapcsolódnak. 

Napóleon életrajza 

 

Kapcsolódási pontok: 

Történelemben a francia forradalom  

Földrajz 

Rajz 

Versmondás, éneklés 

Szövegek önálló megfogalmazása 

Párbeszédek olvasása, írása, eljátszása 

Szerepjátékok 

történetek dramatizálása 

páros és csapatmunka 

rejtvények, szókeresők 

feladatlapok 

nyelvtani gyakorlatok, drillek 

 képleírások 

tollbamondás 

 

Rövid szövegek memorizálása 

 

Szótárazás 

 

Egyszerű szövegek hallgatása 

 

Fordítások 

 

Olvasott szöveg összefoglalása 

franciául 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diák képes egyszerű nyelvezetű, hosszabb, írott szöveg megértésére, önálló feldolgozására (kérdések megválaszolására, 

kulcsinformációk megtalálására), képes rövidebb, egyszerű, összefüggő fogalmazás megalkotására. Képes alapfokú szinten 

történetek lényegének megértésére, 

Képes alapszintű kommunikációra életszerű helyzetekben az ismert témakörökben (pl. bemutatkozás, vásárlás, időpont-

egyeztetés, telefonbeszélgetés), képes alapszinten beszélgetni egy-egy ismert témáról. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  
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A diák képes olvasott vagy hallott szövegek lényegének megértésére, összefoglalására. Képes összefüggő mondatokban 

beszélni és írni magáról, valamint egyéb hozzá közel álló témákról. Felismeri és alkalmazza a tanult nyelvtani szabályokat. 

Pontosabb ismeretekkel rendelkezik a francia kultúra sajátosságairól, képes összehasonlítani a magyar és a francia szokásokat 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

- Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

- Tollbamondás. 

- Szövegalkotás 

- Memoriterek. 

 

 

MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS 
 

Kulcskompetencia-területek  

- Anyanyelvi kommunikáció 

- A tanulás tanulása 

- Személyközi, és szociális kompetenciák 

- Kulturális kompetencia 

 

Évi óra szám: 108 óra 

 

 

Módszertani megközelítések: 

Ebben az életkorban a tanulók szembetalálják magukat fizikai testük teljes súlyával. Mozgásérzékük a csontváz 

szerkezetéig hatol. Testük új súlya lefelé húzza őket, ám fel is töltődnek ettől az új fizikai erőtől. Sok olyan lehetőségre 

van szükségük, ahol kipróbálhatják, és tapasztalatot szerezhetnek a súly és az erő ezen új kombinációjáról, vagyis több 

hangsúlyt kell, hogy fektessünk a nagy motoros tevékenységekre, mint a finom technikai fogásokra. 

Sokfajta szabadtéri tevékenységet vezethetünk be ilyenkor,  többek között a sziklamászást, kenuzást és kajakozást, 

túrázást, hegymászást, síelést stb. Az itt példaként említett tevékenységek mindegyikének megvan a saját nehézsége, 

alkalmazásuk az iskola helyi lehetőségeitől függ. 

A  nemek  közti  különbséget  különösen  tisztelnünk  kell.  A  fizikai  erőben  és  méretekben megjelenő különbségeket 

tudomásul kell venni a kontaktust igénylő sportokban, mint ahogyan a két nem egészen különböző energiaforrásait is. 

Legyenek az együttes és a külön választott tevékenységek egyensúlyban. 

Az erőnlét és állóképesség folyamatos fejlesztése a gyermekek egyéni képességeihez mérten. Erejüket tudatosan a 

feladatok elvégzésére fordítsák. A szabadtéri tevékenységeken keresztül felismertetni velük, hogy a sport sohasem 

vezethet a környezet rongálásához, beszennyezéséhez. Újabb Bothmer-gimnasztika gyakorlatok elsajátítása, a már 

ismertek gyakorlása. Az eddig tanult atlétikai, torna és sportági mozgásanyag elmélyítése, továbbfejlesztése. A tanult 

sportágak technikai alapelemeinek pontosítása, a különböző játékhelyzetekhez való alkalmazkodás. Életkoruknak 

megfelelő bajnokságokon való részvétel. A versenyzést  mértéktartóan  fokozzuk,  és  ezt  fontos  pedagógiai  

eszközként  kezeljük. A versenyzés olyan, a tanár által használt és felügyelt elem, amellyel nevelheti a csapatmunkát, 

ösztönözheti a részvételt, egyes embereket teljesítményük újabb fokaira segíthet és előhívhatja legjobb tulajdonságaikat a 

bennük rejlő lehetőségekhez intézett kihívással. A pontozás egészséges marad mindaddig, míg alapvetően biztonságos, 

megbízható légkörben zajlik. 

 

Előzetes tudás: 

Az előző évek mozgás anyagában való jártasság, a tanult játékok, sportjátékok alapos ismerete. 

A megismert foglakoztatási formák alkalmazása, a kidolgozott képességek használata. 

 

Fejlesztendő képességek (célok) Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudások: 

Az erőnlét és állóképesség folyamatos 

fejlesztése a gyermekek egyéni 

képességeihez mérten. 

Az eddig tanult atlétikai, torna és 

sportági mozgásanyag elmélyítése, 

továbbfejlesztése.  

A tanult sportágak technikai 

alapelemeinek pontosítása, a 

különböző játékhelyzetekhez való 

alkalmazkodás. 

Módszertani: 

középpont, 

periféria, általános taktikai 

rendszerek,  

állóképesség, erőnlét, elmélyült 

munka, nagy motoros tevékenységek. 

Bothmer-gimnasztika:  

Az Ugrás a középpontba gyakorlat. 

Testnevelés:  

A hetedik osztály folytatása, bár a 

gyakorlatok más minőséget kapnak a 

tanulók fejlődéséből adódóan. 

Hangsúlyossá válik az állóképesség és 

az erőnlét fejlesztése (erősítő 

gyakorlatok, köredzés). 

Torna:  

repülő guruló átfordulás 4-5 részes 

szekrény fölött, szaltó, 

páros akrobatikus elemek, 

egyensúlyelemek és gyűrűgyakorlatok. 

Atlétika:  

az eddig tanultak gyakorlása, felmérése. 

Új elem a súlylökés és a térdelőrajt. 

Frontális osztálymunka a Bothmer- 

gyakorlatok végzése közben, 

 

A forma megtanulása után kis 

csoportokban kell a mozgást 

gyakorolni, 
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Szociális: 

Folyamatos fejlődés, tudatos 

összpontosítás, környezetvédelem, 

tervezés, 

A tanult sportágak technikai 

alapelemeinek pontosítása, a 

különböző 

játékhelyzetekhez való 

alkalmazkodás. 

Én: 

 A befelé fordulás legintenzívebb 

időszaka, 

képesnek érzi magát arra, hogy 

szembenézzen a világgal, 

Tárgyilagosabbá válnak, Erősödni 

kezd döntési képessége, elsősorban a 

szabályok és az esztétika terén. 

Játékok és sportok:  
A hetedikben játszott játékok 

folytatódnak: 

 kosárlabda 

 (büntető dobás, dobások gyakorlása, 

támadási és védekezési taktikák, játék.), 

röplabda (alsó és felső nyitások, nyitás 

fogadás, feladás, játék könnyített 

szabályokkal), 

Kapcsolódási pontok 

A környezet megóvása, kitartó, tudatos 

munkavégzés, tervezés, elmélyülés, 

csont-tan. 

 

 

 

A testnevelés órákon a 

csoportmunkában való 

tevékenykedés a jellemző. 

 

 

 

 

 

 

A játékok során a térbeli tájékozódás 

fejlesztése a feladat, 

 

A fejlesztés várt eredményei 

A gyermekek képesek erőnlétük és állóképességük önmagukhoz mért folyamatos fejlesztésére. 

Képesek erejüket tudatosan a feladatok elvégzésére fordítani. 

A szabadtéri tevékenységeken keresztül felismerik, hogy a sport sohasem vezethet a környezet rongálásához, 

beszennyezéséhez. 

Újabb Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat tanulnak, a már ismerteket gyakorolják. 

Az eddig tanult atlétikai, torna és sportági mozgásanyagot képesek használni, és ezekben továbbfejlődni. 

Pontosítják a tanult sportágak technikai alapelemeit, alkalmazkodnak a különböző játékhelyzetekhez. 

Életkoruknak megfelelő bajnokságon vesznek részt. 

Délutáni elfoglaltságként sportolnak. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

Újabb Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat tanulnak, a már ismerteket gyakorolják. 

Az eddig tanult atlétikai, torna és sportági mozgásanyagot képesek használni, és ezekben továbbfejlődni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A mozgás órákon való aktivitás minősége, pontossága 

A játékok során a szociális képességek állapota 

 

 

KERTMŰVELÉS 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció 

szociális kompetencia 

a tanulás tanulása 

 

Éves óraszám: 36 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

8. osztályban fontossá válik, hogy kinek milyen egyéni képességei vannak, és kooperációban ki mit tud elérni. A 

kertészetben mindkettőt ki tudják próbálni a diákok, mert sok egyéni feladatot ad a kert, ugyanakkor a munkamegosztással 

hatékonyabban elvégezhető feladatok száma is nagy. 

A földdel, a talajjal, a növényekkel való munka továbbra is hangsúlyos az egész év során. 

A gyerekek egyre szorosabb kapcsolatba kerülnek a világgal, érzelmekkel telített kritikai hajlamuk mellett nagyobb 

szerepet kap a racionalitás. A végtagok nagyon megnyúlnak, mozgásukban robosztusabbak lesznek, ezért nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni a nagyobb erőbedobást igénylő munkákra, amivel erőnlétüket és állóképességüket is folyamatosan 

fejleszthetik. Fontossá válik, hogy ki milyen egyéni képességekkel bír, de ugyanilyen hangsúlyos az is, hogy egy kisebb 

csoportban szorosabban vagy lazábban együttműködve milyen eredményre képes a gyermek. A kertészetben mindkét 

aspektust tisztán elkülönülve ki tudják próbálni, mert vannak egyéni feladatok, de a munkamegosztással hatékonyabban 

működtethető munkák is. 

Megjelennek az ún. projektmunkák, amelyek során utak, kerítések, sziklakertek, szőlőültetvény stb. létesülnek. 

Folytatódik az ökológiai tanulmányok elmélyítése a helytelen gazdálkodás környezetterhelő szerepéről. 

A metszés szerepe, fontossága. Az egyes koronaformák szerkezete. 

A földdel, a talajjal, a növényekkel való munka továbbra is hangsúlyos az egész év során. 

 

Előzetes tudás: 
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A 7. osztályban bővültek az ismereteik a talajművelésről, a komposztálásról, a vetésről, az ültetésről. és a 

környezetvédelem alapjairól. A komposzt és a szerves trágya oltása, kezelése, növénytársítások, dugványozás, kétéves 

növények, gyümölcstermő bokrok, az egészséges táplálkozás. 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

Egyéni feladatok és 

munkamegosztás egyensúlya 

 

Összefüggések felismerések 

 

Egyéni felelősségvállalás 

 

Kitartás, állóképesség 

 

gyógy- és fűszernövények 

permetezőpreparátumok használata; 

terménytárolás és - feldolgozás (pl. 

aszalás),  

a növénynemesítés alapelvei, a 

géntechnológia veszélyei; 

a közép-kelet európai kulturtájak 

kialakulása; 

a mezőgazdálkodás szerepe a 

környezetkialakítás szempontjából; 

Történelem: az ipari mezőgazdaság 

hatása a talaj termékenységére és az 

élelmiszer minőségére, az ökológiai 

problémák összetevői. 

Földrajz: az időjárás változásának 

törvényszerűségei, meteorológiai 

alapismeretek, felhőképződés. 

Kémia: különböző gabonafajták, 

kísérletek. 

dombágyás készítése 

gyümölcsfák ápolása, metszése; 

növényvédő biolevek készítése 

új eszközök: fűrész, balta, fejsze 

használatának bevezetése 

gyógyteák készítése 

 

Madarak rajzolása, festése saját 

környezetében. 

Az ismeretek bővülnek. 

Rövid kiselőadás készítése adott és 

választott téma alapján.  

Állatok megfigyelése: 

Európa állatvilágából és a honos 

madarakból. 

A fejlesztés várt eredményei: 

Ismereteik a tevékenységek során bővülnek 

Az újonnan bevezetett eszközökkel ügyesen dolgoznak 

Állóképességük nő 

Felelősségvállalásuk fejlődik 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

A gyermekek felismerik a legfontosabb gyógy- és fűszernövényeket, megtanulják gondozásuk főbb tudnivalóit. A metszést 

elsajátítják. Ismerik a terménytárolás módszereit és eszközeit. Megtanulják a fák metszését, a metszés során megismerik a 

különböző koronaformák szerkezetét. Jól bánnak a fűrésszel, baltával, fejszével. Megtanulnak, zöldséges- és virágoskertet 

tervezni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

órai munka, aktivitás 

gyakorlati munka 

növénytani ismeretek 

a tanult madarak ismerete 

dolgozatok, témazárók 

 

 

FESTÉS, RAJZ, FORMARAJZ 
 

Kulcskompetenica-területek  

anyanyelvi kommunikáció  

a tanulás tanulása 

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 kulturális 

 

Éves óraszám:54 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

A nyolcadik osztályban a grafika törvényeit fontos helyesen alkalmazni; nemcsak szabad kompozíciókban, hanem a régi 

mesterek, mint Dürer vagy Leonardo tanulmányozásában is. 

 

Előzetes tudás:  

A perspektíva és különböző rajzi technikák ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 Tárgy és térábrázolás fejlesztése 

A perspektivikus törvényszerűségek 

Természettanulmányok, fák, növények 

rajza 

Ceruzarajz 

Szénrajz 
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készségszintű alkalmazása 

Pontos megfigyelés 

Arányérzék 

Döntésképesség a célnak megfelelő 

technika kiválasztásában 

Az emberi test tanulmányozása, 

testarányok megfigyelése 

Csontok, izmok rajzolása 

Mozdulatvázlatok, krokik készítése 

Mértani testek ábrázolása 

Csendéletek hétköznapi tárgyakkal és 

drapériával 

Terek, épületek ábrázolása 

Reneszánsz grafikák másolása 

Escher lehetetlen tereinek másolása 

Fantázia rajzok a perspektívával 

kapcsolatosan 

Ritmus játékok 

Kapcsolódási pontok: 

Geometria, biológia, meteorológia, 

földrajz 

Tusrajz 

Tollrajz 

Festés 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok a perspektivikus tanulmányok készítésének területén továbblépnek, egyre pontosabb 

megfigyelésre és kitartóbb munkára képesek. A perspektívára vonatkozó ismereteiket fantáziarajzokban is hasznosítani 

tudják. A másolásban egyre pontosabb munkára képesek. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A diák rajzai elkészüljenek, másolásban pontosságra törekedjen. Az arányokat és a fény-árnyék viszonyokat képes legyen 

rögzíteni, többféle technikában legyen otthon. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Kiállítás 

Értékelő beszélgetések megadott szempontok alapján 

 

 

PLASZTIKA 
 

Kulcskompetencia-területek: 

Nyitottság a kézműves munkákkal kapcsolatos ismeretszerzésre, valamint az ezzel kapcsolatos pályák iránt. 

A környezetünkben található természetes anyagok igényeink vagy szükségleteink szerinti átalakítása. 

A technológia és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek ismerete. 

Az elképzelések különféle módon történő kreatív kifejezésének fontossága. 

Az esztétikum mindennapi életben betöltött fontosságának a felismerése. 

A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. 

Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, beépítésének, valamint az új ismeretek és képességek új és más helyzetben 

történő alkalmazásának képessége. 

Az általánosan elfogadott szabályok és viselkedési formák elsajátítása, ahhoz, hogy képes legyen, hatékony és konstruktív 

módon részt venni a személyes és  csoportos érintkezésben. 

A kommunikáció során a szóbeli közlés meghallgatása, megértése, valamint törekvés a tömör, világos, érthető, választékos és 

szakmai kifejezésmódra, és a saját érvek, elképzelések meggyőző módon történő megfogalmazására. 

 

Éves óraszám: Egy-egy témához kapcsolódóan alkalomszerűen a főoktatásban. 

 

Megközelítési szempont: 

A  nyolcadik osztályban három fő témával követjük az életkori változásokat. A geometrikus formák az öt platoni test pontos, 

tömör formaként való megmintázásában kerülnek új szinten elő. A másik fontos téma az éves színdarabhoz kapcsolódhat, az 

emberi alakok egész testükben való erőteljes érzelmeket, dramatikus gesztusokat és viszonyokat kifejező ábrázolása. Új 

módon kezdünk az agyaggal bánni, ahogy üreges formák megalkotására teszünk kísérletet a tömör formák alkotása után. A 

belső és külső térrel való együttes munka bevezetése a felső tagozatban folyó szobrászati munkának. Így a használati tárgy is 

megjelenhet ebben az évben, amelyen keresztül a belső tér-külső fal megalkotását a két kéz között kialakított formák 

létrehozását vezetjük be (pl. nagyobb váza). 

 

Előzetes tudás: 

A hetedik osztály agyagozás óráinak tapasztalatai, különös tekintettel a geometrikus formákkal, arányokkal kapcsolatos 

ismeretekre. 

  

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Tárgyalkotás 

Motorikus képességek 

A főoktatás epochái, különös tekintettel 

a természettudományos valamint a 

Kezünk által történő mozgásos 

tevékenységi formák 
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Forma-, arányérzék, szemmérték 

Tervezés 

Művészi érzék, szépség, esztétikum, 

igényesség  

Térbeliség, térlátás 

Egyéni ötletek, megoldások 

Önbizalom, sikerélmény, motiváltság 

Munkamorál, következetes 

munkavégzés 

Együttműködés 

Az anyag és tulajdonságainak, 

valamint megmunkálásának ismerete 

A feladat és megvalósításának 

átlátása, megtervezése 

Az elsajátított ismeretek új feladatok 

esetében történő alkalmazása 

Emlékezet 

Gyakorlati gondolkodás 

Együttműködés 

Felfogás, megértés 

Megfigyelés, leutánzás 

Akarat, kitartás, feladattartás 

Szabályszerűség, szabályok követése 

Figyelem, koncentráció 

Önállóság  

Beszélgetés, megbeszélés 

Fegyelem, rendtartás 

művészeti tantárgyakra és az éves 

színdarabra 

A formázás alapelemeinek 

felhasználásával, és azok művészi 

összhangba hozásával egy adott téma 

kidolgozása, művészi megformázása 

 

Szabályos mértani testek, az öt platoni 

test megformázásaEgész testben 

kifejeződő érzelmek és dramatikus 

gesztusok tanulmányozása és 

ábrázolása emberi alakok 

formázásában 

 

Üreges formák alkotása, a belső és 

külső térrel való együttes munka (pl. 

edény, váza készítése) 

 

 

A formázás alapelemeinek (homorú, 

domború, sík, él, csúcs) alkalmazásával 

egy adott téma kidolgozása 

 

Az előző években elsajátított 

tapasztalatok, ismeretek alkalmazása új 

technikákkal kiegészítve 

 

A verbális közlés megértése mellett a 

munkamozzanatok bemutatásának a 

megfigyelése, alkalmazása 

A munkavégzés folyamán pedig fontos 

szerepe van a szakmai jellegű 

beszélgetésnek, megbeszélésnek 

Különböző jellegű feladatok 

elkészítése, megformázása agyagból: 

 öt platonikus test 

megformázása 

 egy nagyobb váza felépítése 

 dramatikus gesztusokkal bíró 

emberi alakok megformázása 

(pl. gyermekét védő anya, 

szerelmesek stb.) 

 

 

 

 

Követelmények: 

Folyamatosan bővülnek ismereteik az agyaggal és az agyagozás technikáival, valamint a formaképzés folyamatával 

kapcsolatban. 

A beszélgetések során a plasztikával kapcsolatos szóbeli kifejezőképességük erősödik. 

Legyen együttműködő, és aktív részese a munkafolyamatnak. 

Tudjon párban, csoportban együtt dolgozni társaival. 

A feladatok megfelelő szintű elkészítése. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Együttműködő részvétel a munka folyamán. 

Legyen képes együtt dolgozni társaival a közös munkákban. 

A feladatok megfelelő szintű elkészítése. 

 

Az értékelés módja: 

Az órákon, az egyes feladatok készítése közben történő folyamatos négyszemközti megbeszélések során a diák állandó 

visszajelzést kap munkájáról, előrehaladásáról. 

Az értékelés legfőbb módja az, hogy közösen nézünk rá az elkészült munkákra és megbeszéljük a munka folyamatát és 

eredményét. Így a gyerekek nemcsak betekintést nyernek a formák sokféleségébe, hanem megtanulják megfogalmazni 

tapasztalataikat és egymásra odafigyelve a másikat meghallgatni. A gyerekek  munkáit az év végén, az osztályok az évben 

készített kézimunka és kézműves munkáinak kiállításán is bemutatjuk. 

 

 

KÉZIMUNKA 
 

Kulcskompetenica-területek  

 anyanyelvi kommunikáció 

 a tanulás tanulása 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális matematikai és technikai kompetenciák 

 

Éves óraszám: 54 óra  

 

Megközelítési szempontok: 

A serdüléssel a diákok saját belső tapasztalataik által jutnak az ok és okozat összefüggésének megértéséhez, valamint 

szükségét érzik annak is, hogy megértsék a mechanikus dolgok működését. Ekkor ismerkednek meg a mechanikus- és villany 

varrógép használatával, szerkezetével és ehhez kapcsolódóan funkciójával. Használata remek lehetőséget nyújt a láb-ritmus 

(akarat), a kézügyesség (érzés) és a figyelem (gondolkodás) összehangolására. A textíliákról szerzett tudást elmélyítjük, és 

rendezett jegyzeteket készítünk (munkafüzetben, munka-naplóban).  
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Hangsúlyt fektetünk az eltérő anyagok minőségeire és ezeknek megfelelően a kiválasztásukra, e keresztül is alkalmat adva a 

differenciálási képesség fejlődésének. Az anyagok kezelési útmutatóinak megismerése szintén fontos gyakorlati elem, pl. a 

mosás, vasalás, vegytisztítás és a természetes valamint a szintetikus anyagok közti különbség. Megtapasztaltathatjuk a színek 

minőségét, jelentését. Beszélgethetünk az otthoni és ünnepi öltözködésről, a különböző korok ruháiról, és népviseletetekről. 

A színpadi kosztümök speciális jellegzetességeit is megvitathatjuk, tervezhetünk közösen jelmezeket. Készítsenek 

szabásmintát, saját ruhadarabot. 

 

Előzetes ismeretek: 

Fércöltés ismerete, szabásminta készítés, testarányok átlátása. Önálló munkában való jártasság. 

A folyamat átlátása és logikus elkészítése, hatékony időbeosztás képessége. 

A funkció és a forma reális megítélése, elképzelésének pontos gyakorlati megvalósítása. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

Kreativitás és a fantázia fejlesztése 

mellett a realitásérzék működtetése.  

 

Önismereti tapasztalatok elmélyítése a 

saját méretre készült ruhadarab 

kapcsán. A folyamatos, önállóan 

vezetett tevékenység során akaratuk 

erősítése. 

A gyakorlati munka diktálta sorrend 

fejleszti a logikus gondolkodást. 

 

Önálló ízlés, belső igényesség 

további fejlesztése. 

 

Fizika; 

Történelem; 

Természetismeret-földrajz 

Matematika; 

Biológia; 

Formarajz-rajz; 

A mechanikus varrógép működésének 

ismerete kapcsolódik a fizika 

tantárgyhoz. A megvarrt jelmezeket a 

drámaórákon használják. 

A testarányok megtapasztalása a biológia 

órák ehhez kapcsolódó ismereteit 

egészíti ki. 

 

A varrógép használata egyenes 

öltésekhez, szegélyek készítéséhez. 

 

Géppel varrott lakástextíliák 

hétköznapi ruhadarabok. 

 

Jelmezek színdarabokhoz. 

Díszletelemek tervezése, 

megvalósítása kartonból, textilből, 

háttér festésével, varrással, 

batikolással. 

Színek és színárnyalatok áttekintése, 

ismerete. 

A fejlesztés várt eredményei: 

Ismerjék meg a gyerekek a mechanikus és az elektromos varrógép használatát, és ennek segítségével varrjanak össze egy 

egyszerű ruhadarabot, melyet önállóan terveznek meg, és készítenek róla önálló szabásmintát. 

Varrógépen tudjon egyenes varrással dolgozni, illetve cikk-cakköltéssel tisztázni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

Biztonsággal tudja használni és befűzni a varrógépet. Ismerje az alapöltéseket: gép-és szegőöltés. 

Az első osztálytól tanult öltéseket ismerje és használja. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A készülő munkadarabok folyamatos korrekciója. Mindennapi használat. Iskolai kiállítás. 

 

 

KÉZMŰVESSÉG 
 

FAFARAGÁS 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kompetencia 

 a tanulás tanulása 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A gyerekek egyre inkább különböznek egymástól erőben, ügyességben, szorgalomban. A tanár feladata felmérni, hol kell 

több segítséget nyújtania, vagy jobban motiválnia, újabb feladatot kitalálnia, vagy a diákok ötleteinek nagyobb teret 

engednie. 

A gyerekek az elmúlt három évben elegendő tapasztalatot szereztek a fafaragásban. Ezt teszik most tökéletesebbé, és mélyítik 

el tudásukat.  Egy feladat elkészítésénél a lépésekben történő, következetes munkavégzés a cél. Megtanulják egy tárgy 

készítésekor elvégzendő munkaszakaszok legoptimálisabb sorrendjét. A munka szabályszerű legyen és tudatos tartalommal 

töltődjék meg. A különféle feladatok elvégzéséhez már több mérés és nagyobb pontosság szükségeltetik. A térbeliség és a 

„művészi” is nagy hangsúlyt kap. 

 

Előzetes tudás: 

Ismeretekkel rendelkeznek már az idén is használatos különböző fafajtákról, puha-és keményfákról, ezek sajátos 

tulajdonságairól, gyakorlatuk van megmunkálásukban. 
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Számolási ismeretekkel, mérési gyakorlattal már rendelkeznek, geometriai formák szerkesztésében járatosak.  

Szinte valamennyi famegmunkáló szerszámot, eszközt ismernek, használatukban járatosak.  

A faanyag különböző rögzítési módjaival találkoztak. 

Szakszerű felületkezelési és ragasztási ismeretekkel is rendelkeznek. 

Ismerik a műhely rendjét, viselkedési és balesetvédelmi szabályait. 
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Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A faanyag különböző famegmunkáló 

kéziszerszámokkal történő 

megmunkálása, a kívánt formák 

kialakítása. 

 

Művészileg megformált dísztárgyak, 

használati eszközök készítése. 

 

Igény szerint lehetségesek: 

 - Egyéni munkák készítése a nyolcadik 

osztályos éves munkákhoz. 

 - Egyéni vagy társas munkák a 

nyolcadikos éves drámához.  

 

Tárgyalkotás, igény valami 

létrehozására, értékteremtés. 

Nyitottság a kézműves tevékenységek 

iránt  

Szorosabb kapcsolat a természetes 

anyaggal, ezáltal egy természetközeli 

szemlélet kialakítása, megerősítése. 

A múlt értékeinek és a hagyományos 

népi tárgyalkotó kultúrának a tisztelete. 

Kézügyesség, motorikus képességek 

Az anyag és megmunkálásának 

ismerete 

Forma-, arányérzék, szemmérték, 

szimmetria 

Térbeliség, térlátás 

Művészi érzék, esztétikum, szépség, 

igényesség 

Tervezés, konstruálás, egyéni 

elképzelések, ötletek megvalósítása, 

fantázia 

Kifejező erő, a személyiség 

megnyilvánulása a munkadarabban 

A korábban megszerzett tudás, 

tapasztalat alkalmazása 

A feladat és megvalósításának átlátása, 

a munkafolyamat megtervezése, 

szerszám és technika megválasztása 

Önállóság 

Mérés  

Önbizalom, sikerélmény, motiváltság 

Alkalmazkodás, közös munkákban 

való részvétel  

Figyelem 

Felfogás, megértés 

Gondolkodás, ok-okozati viszony 

Akarat, kitartás, feladattartás 

Megfigyelés, leutánzás 

Emlékezet 

Szabályszerűség 

Együttműködés 

Fegyelmezett, biztonságos 

munkavégzés 

Odafigyelés saját magára és a másikra 

Szabályok tisztelete, követése 

Fegyelem, rendtartás 

Beszélgetés, megbeszélés 

 

 

Szerszámok, eszközök segítségével, 

kezünk által történő mozgásos 

tevékenységi formák: 

- hasítás 

- vágás, fűrészelés 

- faragás 

- vésés 

- ráspolyozás, reszelés 

- fúrás 

- csiszolás 

 

Az előző években elsajátított 

tapasztalatok, ismeretek és 

munkamódszerek új feladatok esetében 

történő alkalmazása, új technikákkal 

kiegészítve.  

 

A verbális közlés és annak megértése 

mellett a munkamozzanatok 

bemutatásának megfigyelése, majd 

utánzás útján történő alkalmazása. 

  

A feladatoknál nagy szerepet kap a 

tervezés, konstruálás, mérés, valamint a 

gondolkodás, a munka folyamán pedig 

a szakmai jellegű beszélgetés, 

megbeszélés. 

 

Dísztárgyak, használati eszközök 

készítése:  

- hatszögletű, csavart formájú 

gyertyatartó készítése 

- lapolásos fakötéssel összeállított 

képkeret, különféle méretben 

- kulcstartó vagy falifogas, egyéni 

tervezéssel 

- „repülő” madár vagy más forma 

egyéni tervezéssel 

 

Igény szerinti feladatok készítése: 

- egyéni munkák a nyolcadik 

osztályos éves munkákhoz 

- egyéni vagy társas munkák az 

éves drámához, pl. kellékek, 

díszletek, stb. készítése 

 

További  munkák elkészítésére is van 

lehetőség. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Megfelelő viselkedés, fegyelmezett munkavégzés, a  szerszámok rendeltetésszerű, megfelelő használata, biztonságos, 

balesetmentes munka.  

Legyen képes meghatározni egy munka elkészítésének legoptimálisabb lépéseit, és ezeket tudja pontosan és önállóan 
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megtervezni, megvalósítani.  

Az adott feladathoz tartozó pontos mérés, szerkesztés.  

Egyszerűbb fakötés (lapolás) elkészítése. 

Egy adott feladat esetében egyéni forma tervezése. 

Az éves feladatok megfelelő szinten történő elkészítése.  

Ügyelni kell a műhely rendjére, a szerszámok, munkaeszközök épségére.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Az órai munka során legyen képes együttműködni.  

Fegyelmezett munkavégzés, törekvés a balesetek elkerülésére. 

A szerszámokkal történő megfelelő bánásmód, azok rendeltetésszerű használata.  

Az éves feladatok elfogadható szinten történő elkészítése, ha kell segítséggel.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az értékelés alapja az éves munkára vonatkozó, év elején történő követelmények, szabályok, elvárások ismertetése, 

tudomásul vétele, valamint az egyes munkák megkezdésekor, az annak elkészítésére vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az egész tanév teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi 

szöveges értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 

Minden egyes munka befejezése után sor kerül egy értékelő beszélgetésre a diákkal. Ilyenkor szemrevételezzük elkészült 

munkáját, megnézzük megfelel-e az elvárásoknak, alkalmas-e a funkciójára, ha lehet, ki is próbáljuk. Megnézzük és 

megbeszéljük továbbá esztétikai kidolgozását, kiemelve pozitívumait, esetleg hiányosságait. 

Egy-egy különlegesen szépen vagy egyedi megoldásokkal elkészített munkát az egész csoport előtt is megnézünk, 

megbeszélünk. 

A tanév végén kiállítást szoktunk rendezni az iskolában az egyes osztályok az évben készített munkáiból, melyen a kézműves 

órákon készült dolgok is ott vannak. E munkák gyakran elkerülnek a város más intézményeibe, kiállításaira is. 

 

 

DRÁMA 
 

Kulcskompetencia-területek 

anyanyelvi kompetencia 

a tanulás tanulása 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 24 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Ez az év lehetőség az összegzésre.  Az órákon az eddig megismert eszközök összekapcsolása, 

elmélyítése történik. 

 

Előzetes tudás: 

Képes önálló karakterformálásra. Az improvizációs játékokban kapcsolatot teremteni társaival.  

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Az órákon az eddig megismert 

eszközök összekapcsolása, 

elmélyítése történik.  

Az eddig tanultak összegzése, egy 

teljes alkotási folyamat átélése. 

A nyolcadikos színdarab összművészeti 

alkotás, amelyben szoros 

együttműködés történik a művészeti 

tárgyak között. Színdarabok olvasása, 

értelmezése történhet az irodalom órák 

keretében is. 

Ajánlott darabok: Shakespeare, Moliére 

drámái, Vörösmarty Csongor és Tünde, 

magyar színművek (pl. Kisfaludy 

Károly, Szigligeti Ede). 

Színdarabok nézése, olvasása, közös 

megbeszélése. 

Egész estés színdarab létrehozása. 

A fejlesztés várt eredményei: 

Képes egy teljes művészi folyamatban való aktív, kitartó részvételre, együttműködni közösségével egy cél érdekében. 

Különböző területeken szerzett képességeit tudja kamatoztatni, képes szerepének megformálására, ebben másokkal való 

együttműködésre, ismeri a színházi alapfogalmakat. Képes felelős jelenlétre. Kezdeményező készséggel rendelkezik. Képes 

másokra figyelő, támogató játékra. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Képes egy teljes művészi folyamatban való aktív, kitartó részvételre, együttműködni közösségével egy cél érdekében.  

Ismeri a színházi alapfogalmakat. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
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Előadás, bemutató az iskolai közösség előtt. 

ZENE 
 

Kulcskompetencia-területek  

kulturális kompetencia 

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 a tanulás tanulása 

 anyanyelvi kommunikáció 

 idegen nyelvi kommunikáció 

-matematikai kompetencia 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

Tovább erősödhet, bővülhet a ritmikus munka a gyerekekkel, a dobolás, folytatódhat az egyes ütemek, ütemváltozások, 

bolgár ritmusok megismerése, átélése. Ez az év lehet a valódi négyszólamúság (igazi tenorral és basszussal) 

megszületésének ideje az osztályban, amely a közös éneklés új dimenzióit nyitja meg a gyerekek számára. 

Emellett még további figyelmet igényel a fiúk változó hangja, feltétlenül szükséges a hangképzés. 

 

Előzetes tudás: 

Jól összekapcsolódik a hallás utáni (nem tudatos) és a kottakép utáni (tudatos) zenei szöveg gyors elsajátítása 

Jól kifejlesztett ritmusérzék 

Jártasság a többszólamú zenében 

Ismerik a négyszólamú vegyes kórus hangzásminőségét 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Folytatjuk a zenei élvezet, mint cél 

megerősítését, és az ítélőképesség 

kiművelését. 

Felerősödik az oktáv-élmény, mint 

a saját szellemi út keresése, mint 

önmagam központjának 

felfedezése (feszültség-oldás).  

 

Témák: 

- zenei stílus és karakter  

- romantikus szólódalok 

- ütemek, ütemváltozások - bolgár 

ritmusok 

- valódi négyszólamúság (igazi 

tenorral és basszussal) 

- hangképzés. 

- hangnemek 

- Életrajzok (klasszikusok és 

romantikusok, pl. Mozart, 

Beethoven, Schubert, Liszt, Erkel) 

- Hangszeres zene: romantikus 

átíratok 

Kapcsolódási pontok: 

- A magyar irodalomban tanult 

versek zenés feldolgozásai 

- Idegen nyelv (angol, német) 

irodalmi szemelvényeinek zenés 

feldolgozása 

- A világháborúk korszakának dalai 

(történelem) 

- Balladák, műdalok, spirituálék éneklése 

kísérettel 

- Többszólamú dalok a capella és kísérettel 

(saját hangszereken) 

- Többszólamú énekes és hangszeres 

improvizáció 

- Szavalt, ritmikus kórusok és spirituálék 

- Dúr és moll kontrasztjának megfigyelése 

- Az évzáró drámaelőadás zenéjének 

megalkotása 

 

 

- Ritmus- és dallamdiktálás 

- Improvizált zárlatok 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 
A tanuló képes: 

a műfajokkal kapcsolatos kulcsfogalmakat, a harmóniai fogalmakat, a funkciók fogalmait (tonika, szubdomináns, domináns) 

használni 

Újabb operaáriákat, műdalokat és balladákat, illetve spirituálékat megtanulni kísérettel 

lehetőség szerint négyszólamú darabokat énekelni a capella, illetve kísérettel 

A legtöbb hangnemet felismerni 

További életrajzokkal megismerkedni (klasszikusok és romantikusok) 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes: 

a tanult dalok közül minimum 3 népdalt és 3 műdalt elénekelni 

a tanult zeneszerzők közül egyet néhány mondattal bemutatni 

betűs kottáról egyszerűbb dallamot lejegyezni kottasorba 

aktívan részt venni a közös zenélésben, éneklésben, és az év végi előadás zenei részében aktívan közreműködni 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Zenei produkcióban (valamilyen ünnephez, évszakünnephez vagy a drámanaphoz kapcsolódóan) való részvétel, és annak 
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minősége 

Dolgozat írása 

 

EURITMIA 
Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

Matematikai kompetenciák 

Személyközi és állampolgári kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítések:  

Minden lelki és térbeli kifejezési lehetőséget nagyobb drámai költeményekben foglalunk össze. A gyermek életkorának a 

balladák és humoreszkek igen jól megfelelnek, melyek erős lelki polaritásokat tartalmaznak. A zenei euritmiában nagyobb 

csoportformákat lehet kidolgozni, melyekkel a szociális együttlét fejleszthető. A dúr és moll feszültséggel teli várakozása, 

ennek átélése, jó hatással van erre a korosztályra. 

A nyolc év alatt tanult mozgások, mozgásformák, törvényszerűségek átismétlése segítőleg hat a felső tagozatos munkában. 

 

Előzetes tudás:  

Az első hét évfolyamban elsajátítottak. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

 

A szociális együttlét fejlesztése. 

 

A  nyolc év alatt tanult 

mozgásformák átismétlése. 

 

 

Az irodalom órák anyagához jól 

kapcsolódik a dramatikusság 

kifejezésének gyakorlása 

mozdulatok által.  

 

A különböző zenedarabok 

kidolgozása, a hangszerek 

különböző megjelenítése szorosan 

kapcsolódik a zenetanításhoz. 

Dramatikus prózai művek feldolgozása 

Balladák 

Humoreszkek 

Intenzív munka dúr és moll hangnemben  

Dramatikus zenedarabok  

Ütemgyakorlatok 

Nagy, bonyolult térformák (harmonikus 

nyolcas több irányból)  

Különböző nyelvek összehasonlítása a 

mozgáson keresztül  

Pedagógiai formák: “Schau in dich” 

előkészítése 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

 Különböző műfajok mozgásban való kifejező eszközeit elsajátítják. Az előző években tanult euritmiai eszközöket egyre 

inkább önállóan és tudatosan tudják használni. Képességeik már lehetővé tesznek nagy és bonyolult térformák megjelenítését 

és áttekintését. Egyre önállóbban és biztonságosabban kezelik a beszéd és a zene euritmiai elemeit. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények: 

Különböző műfajok mozgásban való kifejező eszközeit több-kevesebb biztonsággal elsajátítják.  

Az előző években tanult euritmiai eszközöket egyre inkább önállóan és tudatosan tudják használni.  

Képesek kis segítséggel nagy és bonyolult térformák megjelenítésére és áttekintésére.  

Ismerik a beszéd és a zene euritmiai elemeit. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  

Egy téma lezártával vagy a tanév végén előadás bemutatása 

 

 

GYAKORLATI ÉLET MODULJAI 
 

PÁLYAORIENTÁCIÓ 
 

Kulcskompetenciaterületek:  

Szociális és állampolgári kompetencia: 

harmonikus életvitel, közösségi beilleszkedés, aktív és sikeres részvétel a társadalmi, szakmai életben, normatudat, 

magatartási szabályok ismerete. 

Személyközi, interkulturális és szociális:  

a másik ember iránti érdeklődés és tisztelet. 

Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia:  

tágabb környezet megismerése, a mindennapi életben, a munkahelyen szükséges tevékenységek, magatartásformák, 

készségek megismerése 
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Anyanyelvi:  

Kérdezés, kérdéskultúra, tapasztalatok összefoglalása szóban és írásban 

 

Éves óraszám:  15  óra  

 

Módszertani megközelítések 

A Waldorf-iskolában a nevelés arra törekszünk, hogy a mindennapok során nem csak a gondolkodást, hanem az érzést és az 

akarati életet is megszólítsuk. Ebből kifolyólag a felnövekvő gyermekek sokféle művészi és gyakorlati tevékenységgel 

találkoznak -  szinte észrevétlenül ismerkednek meg egy sor mesterséggel, illetve azok alapjaival, tevékenységformáival.  

Először a harmadik osztályban kerül sor arra, hogy tudatba emeljük azt, hogy mit csinál egy-egy mesterember, hogyan telnek 

a napjai, mi mindenre kell figyelnie.  Néhány leginkább hagyományos mesterséget ki is próbálnak a gyerekek. A későbbi 

életkorokban a történetek, életrajzok kapcsán szerezhetnek ismereteket egy-egy szakmáról, foglalkozásról. 

Az iskolarendszer két kimeneti pontjánál a diákok választás elé kerülnek, és ekkor szükség van arra is, hogy  tudatosabban 

foglalkozzunk a pályaválasztás kérdésével. 

A nyolcadik osztályban a témához gyakorlati szempontból közelítünk: a diákok egy-egy napot töltenek el egy felnőttel annak 

munkahelyén.  

 

Előzetes tudás 

Mesterségek ismerete az előző évek tanulmányaiból, a családokban élő felnőttek mindennapjainak, munkájának ismerete, 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Egy-egy szakma tevékenységi 

formáinak megismerése. 

A dolgozó ember hétköznapjai: a 

munkaidő, a fizetés, a 

munkakörülmények, követelmények, 

elvárások megismerése. 

Kérdéskultúra fejlesztése. 

A dolgozó ember tiszteletének 

elmélyítése. 

Reális kép kialakítása a munka 

világával 

kapcsolatban. 

Érdeklődés kialakítása a felnőttek 

világa iránt – a szülők megismerése 

más szerepkörben. 

Karriertörténetek. 

Megfigyelési szempontok egy 

szakma jellemzéséhez. 

Hivatás, hivatástudat és a mindennapi 

munka. 

Célok és motivációk. 

Fejlődési lehetőségek. 

Munkakörülmények. 

A dolgozó ember időbeosztása. 

Gazdasági, jogi kérdések – alapvető 

munkavállalói ismeretek. 

 

Egyéni és csoportos munkák 

Frontális munkák 

Hospitálás – egy felnőtt egy napja a 

munkahelyen – tapasztalatgyűjtés 

megadott szempontok alapján. 

A tapasztalatok megfogalmazása szóban 

és írásban. 

A tapasztalatok megbeszélése – 

tudásmegosztás 

 

A fejlesztés várt eredményei  
Újfajta érdeklődéssel és tisztelettel fordul a felnőttek világa felé. 

Képes egy szakmát a dolgozó felnőtt szempontjából megismerni, jellemezni. 

Képes megadott szempontok alapján szerzett  tapasztalatait szóban és írásban összefoglalni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények: 

Ilyen követelményt nem támasztunk 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 

Írásbeli és szóbeli beszámoló a tapasztalatokról. 

 

 

EMBERISMERET ÉS ETIKA III. 
 

Kulcskompetenciaterületek:  

Személyközi, interkulturális és szociális:  

a másik ember iránti érdeklődés és tisztelet 

a különböző társadalmakban általánosan elfogadott vagy támogatott viselkedési szabályok és viselkedésmódok 

ismerete 

Anyanyelvi:  

érzéseinek, gondolatainak nyílt, őszinte, megformált kifejezése  

konstruktív kommunikáció: tolerancia mások nézeteivel és viselkedésével szemben 

saját érvek meggyőző módon történő megfogalmazása 

 

Éves óraszám: 30 óra  

 

Módszertani megközelítések 
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A Waldorf-iskola mindennapjaiban természetesen van jelen az erkölcsi nevelés, az emberismeret, mely mind a tantárgyi 

ismeretanyagban, mind a feldolgozás módszerében megjelenik. Ebben a szabadon választható modulban lehetőséget adunk 

egy-egy témában való elmélyedésre, megbeszélésre. A beszélgetések alapjául életközeli helyzetek, életrajzi történetek 

szolgálnak, melyek a sorskérdésre, az én és te viszonyokra, az önismereti kérdésekre irányítják a figyelmet.  

 

 

 

Előzetes tudás 

A mindennapokban megélt tapasztalatok, korábbi olvasmányélmények. Az előző években a főoktatás etikai vonatkozású 

beszélgetései. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Ismeretek az emberi természetről, az én 

és te viszonyulásokról 

Ismeretek a viselkedési normák és 

szabályok sokféleségéről, a tanult 

viselkedésről 

Ismeretek a törvények szerepéről 

 

 

A reflektív gondolkodás fejlesztése 

Az érzékelés és az észlelés fejlesztése 

A figyelem fejlesztése 

A több szempontból való megközelítés 

képességének fejlesztése 

A kérdésfeltevés kultúrájának fejlesztése 

Testtudat és a divat világa 

 Barátság, szeretet, tisztelet, segítő 

kapcsolat. 

 Nemiség, szerelem, házasság, 

család, otthon 

Értelem, érzelem, ösztön, akarat 

Szokás, hagyomány, szabály, illem 

Társadalmi szerep és önazonosság.   

A törvények szerepe a közösségek 

életében: természeti és társadalmi 

törvények  

Állam- és kormányformák 

Az állam működése 

Törvényhozói, végrehajtói,  

bírói hatalom 

Szabadság és korlátozottság 

Egyéni bűnök, közös bűnök 

Büntetés és intézményei 

Deviancia és rehabilitáció 

Élet és halál - kérdések 

Történetek meghallgatása 

Biográfiák csoportos és önálló 

feldolgozása 

Vita 

Egyéni vélemények megfogalmazása 

szóban és írásban 

Önálló szövegfeldolgozás, elemzés 

Csoportos beszélgetések 

Gyűjtő- és kutatómunkák végzése 

drámajáték 

 

 

A fejlesztés várt eredményei  
Önismerete, reflektív gondolkodása fejlődik. 

Ismeretei a társas viszonyokról, folyamatokról bővülnek. 

Konstruktívan képes kommunikálni. 

Képes meggyőzően érvelni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények: 

Ilyen követelményt nem támasztunk. 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 

Csoportos és egyéni beszámolók 

Ön- és társértékelések 

Írásbeli munkák  
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9. évfolyam 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció 

a tanulás tanulása 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

állampolgári 

vállalkozói 

kulturális 

 

Éves óraszám: 162 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A kilencedik osztályos korosztály végletekben éli át a benne és körülötte történő változásokat. Nagyfokú érzékenységükre, az 

igazság, idealizmus iránti hajlamukra épül a tananyag.  A jól megválasztott irodalmi szöveg rendkívüli erővel tud hatni az 

egész emberre. Az irodalomoktatás legfontosabb része a mű felolvasása. Ezért különösen fontos az irodalmi mű alapos 

előkészítése, az irodalmi szöveg világának megteremtése, a mű által kínált problémák fokozatos feltárása, énközpontú 

átbeszélése. Nem annyira az irodalmi szöveg strukturális jellemzőivel, eszközkészletével, hanem az irodalmi szöveggel mint 

esztétikai, megismerési, érzésbeli jelenséggel foglalkozunk.  

Elsődleges pedagógiai feladat a gondolkodás és az ítéletalkotás ébredő képességeinek segítése. Az anyanyelvhez és 

irodalomhoz való pozitív attitűd kialakítása, annak tudatosítása, hogy az irodalom az egyéni, közösségi, nemzeti 

identitás kialakításának fontos eszköze, a személyes és a kulturális gazdagodás egyik lehetséges forrása.  

A kilencedik osztályosok idealizmus igényeinek ápolása azt jelenti, hogy olyan témájú művekkel foglalkozunk, amelyek 

segítik felismerni az emberi világ létező és látszólag áthidalhatatlan ellentéteit, melyek világmodellként tragikus és komikus 

módú megoldásokat kínálnak. 

Bevezetjük őket a nyelvvel való tudatos munkába, fejlesztjük szókincsüket, nyelvkészségüket szóban és írásban egyaránt. 

Segítjük az egyéni közlési stratégiák kialakítását és használatát. A nyelvi problémaészlelés képességének folyamatos 

fejlesztését végezzük.  

További tartami célok: az irodalmi műnemek (dráma, líra, epika) sajátosságainak, alapvető törvényszerűségeinek 

megismertetése. Irodalmi, esztétikai, etikai alapfogalmak, kifejezések alkalmazása.  

Magyar irodalomtörténeti áttekintés a reneszánsztól a reformkorig, alkotói portrék megismerésével. A leíró nyelvtan 

gyakorlati alkalmazása, a szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása, nyelvi adatokkal 

műveletek végzése. 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és értékelése.  

 

Előzetes tudás: 

A helyes légzés, helyes ejtés szabályainak alkalmazása a beszédben, versmondásban  

Önálló előadás készítése meghatározott témában. 

Szerepvállalás egy teljes színdarab létrehozásában. 

Adott témában különböző nézőpontok és vélemények védése, cáfolása, érvelés. 

A szöveg nyelvi, tartalmi rétegeinek felismerése. 

Az irodalom, esztétika, etika alapvető fogalmainak, kifejezéseinek használata.  

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása. 

Tudatos nyelvhasználat erősítése: hallás utáni 

beszédértés,  (tájékoztatás, kapcsolattartás, 

beszélgetés, meggyőzés, manipuláció formáinak 

alkalmazása, felismertetése.  

A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát 

Sírás és nevetés, esztétikai 

alapfogalmak, a tragikus és 

komikus világmodellek: Irodalmi 

példák a modernitás korából: 

Kosztolányi, Móricz, Babits, 

Tamási, Hemingway, Mándy 

novellái 

-esztétikai, formai szempontból 

erősen strukturált, plasztikus 

novellák olvasása,  

-vita: beszélgetések, párbeszédek, 

érvelés logikus következtetés, 

 

-szövegértési gyakorlatok: 
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tükröző kiejtésmód eszközeinek biztonságos 

alkalmazása. A szünet, a hangsúly-, a 

beszédtempó-, a hangmagasság-váltás és a 

hanglejtés modulációjának használatában rejlő 

kommunikációs lehetőségek megfigyelése és 

alkalmazása. 

Hangos és néma olvasás, írott szövegek 

megértése. A jelentésrétegek közös és egyéni 

feltárása, önálló esztétikai vélemény kialakítása.  

Szövegelemzési, -értelmezési eljárások 

gyakorlása. 

Írás, szövegalkotás. 

Folyékony, olvasható, tagolt, kifejtő, ábrázoló, 

érvelő, elbeszélő írások gyakorlása.  

Nyelvtani, nyelvhelyességi, szövegtani, retorikai 

stilisztikai ismeretek alkalmazása. 

Helyesírás, a leíró nyelvtan alapszintű ismerete, 

gyakorlati alkalmazása. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

Gondolkodás, ítéleterő:  

figyelem, emlékezet, 

rendezés, lényegkiemelés, konkretizálás, 

általánosítás, alapvető analógiák felismerése, 

alkalmazása, 

 analízis, szintézis, absztrahálás, egyszerű 

összehasonlítás.  

Önálló vázlatkészítés különféle eljárásokkal (pl. 

gondolattérkép). 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről. 

Szövegtípusok. 

Nyelvi rendszer. 

Retorikai alapismeretek. 

Stílus és jelentés. 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése. 

 

A szövegértési és szövegalkotási 

automatizmusok kialakítása az egyes 

szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani 

jellemzőinek felfedeztetésével. Pl. Jellemzések, 

motívum értelmezések, problémafelvetések, 

stratégiák.  

A klasszikus dráma szerkezeti sajátosságának 

ismerete és a modern leíró novella értelmezési 

modelljeinek ismerete, gyakorlati elemzése 

vezetett kérdések alapján. 

Könyvtárhasználat.  

Erkölcsi, esztétikai és történeti érzék 

fejlesztése: 

akarat, szabadság, tiltás-megengedés, bűn- 

büntetés, egyén-társadalom viszonya. 

 

 

Janus Pannonius-, Balassi-, 

Csokonai-, Kazinczy-, Berzsenyi-, 

Kölcsey-, Vörösmarty-, Petőfi-, 

Arany- portrék 

 

Kortárs irodalom, beavatás: 
Vámos, Oravecz, Esterházy, 

Orbán, Kovács András, Lator, 

Lackfi, Tóth Krisztina, Varró, 

Karafiáth, Ficsku stb… 

 

Életrajzok, élménybeszámolók: 
Kazinczy, Chaplin, Radnóti  

Albert Schweitzer, Faludy 

György, Farkas Vladimír Jon 

Krakauer, Erőss Zsolt stb. 

 

 

 

Történelem: eszmetörténet, 

reformkor- projekt- nyelvújítás, 

magyar klasszicizmus (Kölcsey, 

Berzsenyi, Petőfi, Vörösmarty, 

Arany )  

Művészettörténet:--Antigoné, a 

görög irodalom, a dráma 

kialakulása  

 

Kommunikáció 

– a személyközi kommunikáció, 

helyzet, beszédszándék, 

beszédpartner, téma; 

– a csoportos, a nyilvános és a 

tömegkommunikáció 

sajátosságai; 

– vizuális (nem nyelvi) 

kommunikáció. 

A nyelvi rendszer 

– a nyelv egységei, az egységek 

közötti rendszerszerű (hangtani, 

alaktani, szófajtani, mondattani 

és jelentéstani) összefüggések; 

– szókincs, frazeológia; 

– a magyar nyelv és a tanult 

idegen nyelv (ek) jellemzői. 

Memoriterek 

 

összefoglalás, lényegkiemelés, 

beszélgetés, beszámolók, 

-szövegalkotási gyakorlatok: 

képek leírása, jellemzés, 

hangulatleírás, irodalmi művek 

részleteinek újraírása, átírása, 

-kreatív nyelvi feladatok a 

stíluskészség fejlesztésére, 

 

-írásgyakorlatok: leírás, jellemzés, 

történet elbeszélés, 

 

-mondatelemzés, szótani  a 

szemiotikai elemzés, 

-jegyzetelés.  

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

a magyar nyelv grammatikai rendszerét lényegében átlátni, a leíró nyelvtant gyakorlatban alkalmazni,  

olvasmányait alapvetően érzelmi úton befogadni, erről konkrét kérdések segítségével szóban és irányított fogalmazásban 

megnyilvánulni, a történetmondás és értelmezés közötti különbséget felismerni, gyakorlatban alkalmazni 

az irodalmi mű közös befogadására, a szöveg értő olvasására, 

gondolkodni az irodalmi művekben szereplők jellemeinek csoportosításában: azonosulni a hősökkel, illetve az általuk 

képviselt különböző emberi nézeteket ütköztetni önmagában, de másokkal is,  

felismeri az irodalmi műnemek alapvető sajátosságait, alapvető folyamatokat az irodalmi alkotásokban,  

megérteni és használni az irodalom, esztétika, etika alapvető fogalmait, kifejezéseit, 

öt-tíz vers, drámarészlet memoriter önálló elmondására,  

ismeri a tanult alkotók portréit.  
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A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanuló képes: 

a magyar nyelv grammatikai rendszerét lényegében átlátni, a leíró nyelvtant  gyakorlatban alkalmazni, 

olvasmányait alapvetően érzelmi úton befogadni, erről konkrét kérdések segítségével szóban és irányított fogalmazásban 

megnyilvánulni, a történetmondás és értelmezés közötti különbséget felismerni,  

az irodalmi mű közös befogadására, a szöveg értő olvasására, törekedni az egyéni olvasási, értelmezési stratégiák 

kialakítására, 

legalább öt vers, drámarészlet memoriter önálló elmondására, 

a tanult alkotók portréit, műveit vezetett kérdések alapján ismertetni 

 

 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, milyen mélységben sajátította el a magyar nyelv és irodalom 

tantárgy nyelvezetét, megszerezte-e a kellő grammatikai, nyelvi és irodalmi ismereteket, birtokába jutott-e az ismeretszerzés 

különböző formáinak, képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, csoportosítására, a felmerült 

problémák világos megfogalmazására, kifejtésére, 

A magyarórákon értékelni kell a tanulók szóbeli megnyilvánulását, írásbeli teljesítményét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek 

feleletek, 

hozzászólások, 

a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok, 

kiselőadások stb. 

Az írásbeli teljesítmények 

füzetmunka 

alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, 

feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 

esszé, értekezés, műértelmezés (évente 3-4 iskolai), 

házi fogalmazások. 

Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és  évvégi mérése. 

 

 

SZÁMTAN, MATEMATIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

a matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazása/összeadás, kivonás, szorzás, osztás/, valamint mértékegységek, törtek 

matematikai kifejezésmód és gondolkodásmód használatára való képesség 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

természettudományi és technológiai kompetenciák 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 118 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Gyakorlati tapasztalatszerzés. A tapasztalatból szerzett információk rendszerezése, igazolása, ellenőrzése.  

Az elsajátított ismeretanyag alkalmazása.  

 

Előzetes tudás: 

Számolás racionális számkörben. Hatványjelölés. Négyzetre emelés és négyzetgyökvonás. Egyszerű algebrai kifejezések 

ismerete, zárójel használata. Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség. Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása 

(modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és 

négyszögek elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. 

Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák 

felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel ismerete. Thalész-tételének ismerete. 
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Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A számtartomány kiterjesztése az 

irracionális számokra. 

Nevezetes azonosságok: 

kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás. Azonosság fogalma. 

(a+b)2, (a-b)2 polinom alakja, a2-b2 

szorzat alakja. 

Számolási szabályok, zárójelek 

használata.  

Algebrai tört értelmezési tartománya, 

algebrai tört egyszerűbb alakra hozása. 

Algebrai törtekkel végzett műveletek. 

Tanult azonosságok alkalmazása. 

Elsőfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 

Alaphalmaz, értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz. Hamis gyök, 

gyökvesztés. 

Példák ekvivalens és nem ekvivalens 

átalakításokra. 

Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, 

egyenletrendszerre vezető szöveges 

számítási feladatok a mindennapokból. 

Két ismeretlenes lineáris 

egyenletrendszerek. 

 

Fibonacci sorozat. Fibonacci számok 

előfordulása a természetben. 

Vegyes kombinatorikai feladatok: 

leszámlálás, sorba rendezés, 

kiválasztási feladatok, gyakorlati 

problémák. Kombinatorika a 

mindennapokban, alkalmazása 

egyszerű geometriai feladatokban. 

Binomiális együttható. 

Binomiális tétel. 

Pascal háromszög. 

Gráfelméleti alapfogalmak (csúcs, él, 

fokszám). Egyszerű hálózat 

szemléltetése. 

Geometriai alapfogalmak. Térelemek, 

távolságok és szögek értelmezése. 

A háromszög nevezetes pontjaira, 

vonalaira vonatkozó tételek és 

bizonyításuk. Az Euler-féle egyenes. A 

háromszög Feuerbach-féle köre. 

Területszámítások ismétlése és 

elmélyítése (háromszög, négyzet, 

téglalap, rombusz, paralelogramma, 

trapéz, deltoid, valamint terület-

átalakítások). 

Aranymetszés. 

A négyzet és a 2. 

Az egyenlő oldalú háromszög és a 3. 

A szabályos ötszög és a 5. 

Thalész tételének alkalmazása. 

Körhöz érintő szerkesztése. Két kör 

közös érintői. 

A másodrendű görbék (parabola, 

ellipszis, hiperbola) és tulajdonságai, 

érintői és egyéb görbék (pl. Cassini-

féle görbék, Apollóniusz-körök).  

Pitagorasz-tételének alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika, kémia: számítási feladatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika történeti vonatkozások: 

Fibonacci élete. 

 

Rajz, művészettörténet: építészet 

epocha 

 

Irodalom 

 

Zene 

Tájékozódás a világ mennyiségi 

viszonyaiban, tapasztalatszerzés.  

 

Problémakezelés és megoldás. 

Algebrai kifejezések biztonságos 

ismerete, kezelése. Szabályok 

betartása, tanultak alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összetett számítási probléma 

lebontása, számítási terv készítése 

(megfelelő részlet kiválasztása, a 

részletszámítások logikus sorrendbe 

illesztése). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikai alapú játékok 

(számjátékok, geometriai, rajzos 

játékok). 

Nyerési lehetőségek vizsgálata. 

 

Önálló ismeretszerzés: kutató munka. 

 

Differenciálás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékozódás a térben. Számítások 

síkban. A geometriai transzformációk 

alkalmazása probléma megoldásában. 

A szükséges és az elégséges feltétel 

felismerése. Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, 

számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal. 

Korábbi ismeretek mozgósítása. 
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A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok biztonsággal számolnak a valós számok körében.  

Képesek egyszerűbb algebrai kifejezések használatára, algebrai törtekkel a négy alapművelet elvégzésére. A tanultakat 

alkalmazzák matematikai problémák megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, képletek értelmezése).  

A tanult nevezetes azonosságokat felismerik, alkalmazzák.  

Tudnak megoldani elsőfokú egy ismeretlenes egyenletet, egyenlőtlenséget, elsőfokú két ismeretlenes egyenletrendszereket. 

Képesek ilyen egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető szöveges, gyakorlati feladatokhoz egyenletet, 

egyenlőtlenséget, egyenletrendszert felírni, megoldani, a megoldást önállóan ellenőrizni. 

Képesek a matematikai szöveg értő olvasására, szövegekből a lényeg kiemelésére.  

A kombinatorika körében (permutáció, variáció, kombináció) tudnak önállóan feladatokat megoldani. Képesek a megoldás 

gondolatmenetének rögzítésére szóban és írásban. 

Geometriából: térelemek ismerete, távolság, szög fogalma, mérése. Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vonalak, pontok, körök). A másodrendű görbéket 

ismerik, mint mértani helyeket, képesek önállóan megszerkeszteni. Szerkesztési feladatok során törekednek a pontos, 

igényes munkavégzésre. Képesek számítási feladatokat elvégezni Pitagorasz-tétellel és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

A diákok biztonsággal számolnak a valós számok körében.  

Képesek egyszerűbb algebrai kifejezések használatára, algebrai törtekkel a négy alapművelet elvégzésére.  

A tanult nevezetes azonosságokat felismerik.  

Tudnak megoldani elsőfokú egy ismeretlenes egyenletet, egyenlőtlenséget, elsőfokú két ismeretlenes 

egyenletrendszereket, a megoldást ellenőrizni. 

A kombinatorika körében (permutáció, variáció, kombináció) tudnak segítséggel feladatokat megoldani.  

Geometriából: térelemek ismerete, távolság, szög fogalma, mérése. Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vonalak, pontok, körök). A másodrendű görbéket 

ismerik, mint mértani helyeket, képesek segítséggel megszerkeszteni. Szerkesztési feladatok során törekednek a pontos, 

igényes munkavégzésre. Képesek számítási feladatokat elvégezni Pitagorasz-tétellel. 

  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

 

Az értékelés alapja a munkára vonatkozó szabályok, követelmények, elvárások, és értékelési módok ismertetése, 

megbeszélése és tudomásulvétele a tanulmányok kezdetén.  

Szóbeli megnyilvánulások értékelésének területei: 

feleletek 

a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok 

Írásbeli teljesítmények értékelésének területei: 

füzetmunka minősége tartalmi és esztétikai szempontból 

órai feladatlapok megoldása 

témazáró dolgozat 

Egyéb jellegű teljesítmény értékelésének területei: 

szaknyelv elsajátítása 

ábrázolás, ábrakészítés, ábraelemzés 

órai aktivitás, együttműködés mértéke 

csoportmunkai szereplés minősége 

önértékelés 

 

 

TÖRTÉNELEM 
 

Kulcskompetencia-területek  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

állampolgári kompetenciák 

kulturális kompetencia 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

természettudományos és technológiai kompetenciák 

 

Módszertani megközelítések: 

A tanítás során használt módszerek a fiatalok kiteljesedőben lévő képességeire épülnek. Fontos figyelembe venni, hogy 

ebben az életkorban az ébredő ítéletalkotó képesség fejlődésének támogatása az elsődleges pedagógiai feladat. A diákok új 

szempontokat kapnak a történelem tanulmányozásához. Szükségük van kísérletezésre, mely alatt a történelmi kutatás 

különböző módszereivel és a forráskritikával történő megismerkedés értendő. Ebben az évben a 8. osztályhoz hasonlóan a 

modern történelmet tanulmányozzuk, de teljesen új nézőpontból. A hangsúly a történelmi fejlődést kiváltó motivációkon és 
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irányító eszméken van, melyek meghatározzák a modern kor emberének gondolkodását. A szabadság, az egyenlőség, az 

igazság és a béke kérdése a diákok gondolkodásának részévé válik. Az elmúlt évben a külső világ bemutatása nem követelt 

túl sok beleélést a személyiségtől. Az eszmék és érzések világa azonban más, nehezebben nyilatkoznak róla, a felvillanó 

eszméket és érzéseket nehezebben fogalmazzák meg.  A történelemnek kell segítenie abban, hogy a tanulók a saját 

bensőjükben tapasztalt eszméket, ideákat felszínre hozzák és letisztázzák. Kész képek megalkotása helyett már átfogó képek 

kialakításához kell segíteni őket.  

Az eszméket érdemes elsőként ideaként kell megbeszélni, általános, filozófiai, fogalmi síkon. Pl.: Mi a szabadság, mi az 

egyenlőség, milyen kapcsolatban vannak egymással? Csak a fogalmak ilyetén tisztázása után kezdjünk el magukról a 

történésekről beszélni, de ne pusztán tényszerű információközlésekkel, hanem értelmezést kívánó forrásokon keresztül. 

Fontos, hogy a diákok felismerjék, az ideák és a történelmi események szerves kapcsolódását, azt, hogy a fontos társadalmi 

újítások köztes módón valósítják meg az eszméket. Eszközöket és intézményeket kreálnak. Az első nyolc év során tanultak 

áttekintésekor is az egyes évszázadokhoz rendelhető kulcsmotívumok szerepeltetése legyen az újszerű megközelítés alapja.  

 

Éves óraszám: 60 óra  

 

Előzetes tudás 

Érti és használja az 5-8. osztályban megismert alapvető történelmi fogalmakat. Fel tudja idézni az előző évben tanult, az adott 

korszakra vonatkozó fontosabb eseményeket. Járatos a korának megfelelő történelmi térképek, lexikonok, segédkönyvek 

használatában. Képes korabeli történelmi források megadott szempontok szerinti feldolgozására, egyszerűbb statisztikai 

adatokat tartalmazó táblázatok, grafikonokat értelmezésére. Adott témáról vázlatot tud készíteni. Megtapasztalta az oksági 

összefüggések alapjait. Jelentős érzékenységgel fordul az ideák felé. Kritikai gondolkodása fokozatosan fejlődik. 

 

 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A történelmi fejlődést kiváltó és 

irányító eszmék, ehhez kapcsolódó 

fogalmak, események, jeles 

személyek és társadalmi változások 

megismerése. 

Hangsúly: az újkortól a jelenig tartó 

időszakon van. 

Ideák és a történelmi események, 

társadalmi újítások közti kapcsolat 

felismerése, megértése a 

szellemtörténet segítségével.  

Régebbi korok és mai idők 

analógiáinak felismerése.  

Általános jelenségek felismerése 

konkrét ismeretekből kiindulva. 

Különböző emberi magatartás-

típusok, élethelyzetek megfigyelése 

és következtetések megfogalmazása. 

Feltevések, önálló vélemény 

megfogalmazása a történelmi 

személyek vagy csoportok 

cselekedeteinek, viselkedésének 

mozgatórugóiról. 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek felismerése, 

bemutatása. 

Érvek gyűjtése a saját vélemény 

alátámasztására. 

Tárgyilagos érvelés és a 

személyeskedés, tény és vélemény 

megkülönböztetésének gyakorlása. 

Önálló ítéletalkotó erő, és a több 

szempontú megközelítés 

képességének alapozása.  

A szellemiség formai  

kifejezésének tanulmányozása. 

Önálló jegyzetelés, lényeges és 

lényegtelen kiszűrése, rövidítés. 

Előadás készítése adott szempontok 

Történelem: 

- 7-8. osztály ismeretei. 

 

Magyar: 

- Antigoné, „humor” epocha 

- lehetőség: közös reformkor project: 

nyelvújítás, Arany, Petőfi 

 

Művészettörténet: 

- műalkotások az antik, reneszánsz, 

felvilágosodás, 20. századi 

korszakokból. 

 

Idegen nyelv: 

- korszakokhoz tartozó életrajzok. 

 

Fizika: 

- technikai eszközök működése. 

 

 

 

 

Társadalmi rend, ideák modellezése. 

Korokhoz kötődő jellemző életideálok 

közös megfogalmazása, drámai 

megjelenítése. 

 

 

 

 

 

 

Napi hírek, újságcikkek feldolgozása. 

Azonos és eltérő korszakokból származó 

történelmi források olvasása. 

Jeles fordulópontok előtti és utáni 

események, jelenségek egyéni/csoportos 

feltárása, követése. 

 

 

Vitatémák megfigyelésre alapozott 

megbeszélése. 

 

Életrajzok, események életszerű 

ábrázolásának gyakorlása. 

 

 

 

 

 

Beszámoló készítése adott szempontok 

alapján. 

Vita: beszélgetések, érvelés 

 

 

Korszellem kifejezésének tanulmányozása 

művészeti alkotások segítségével. 

Gyűjtemény összeállítása egy-egy korszak 

alapvető kulturális emlékeiből. 
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alapján.  

Ismerkedés egy esemény/életrajz 

feldolgozásához szükséges 

forráslehetőségek felkutatásának 

módjával. 

A forráskritika fogalmának ismerete. 

Ismeretszerzés felnőtt 

ismeretterjesztő irodalomból, 

különböző médiumok anyagából, 

statisztikai adatokból. 

A szabadság, egyenlőség, 

igazságosság, emberiesség, 

testvériség fogalomkörének átélését 

célzó vizsgálatával, saját benső 

ideáik felismerése, tisztázása.  

Az ideákban rejlő pozitív és negatív 

belső erők felismerése. 

Érdeklődést ébreszteni napjaink 

eseményei, eredete iránt. 

Lehetőség: levéltári kutatás, könyvtári 

adatbázisok használatának megismerése, 

szakkönyvtár -, és múzeumlátogatás. 

Középiskolai történelmi atlasz használata.  

Történelmi források közös gyűjtése, 

rendezése, értékelése. 

Önálló információgyűjtés adott témához 

könyvtárban, szakkönyvekből. 

Korabeli objektív és szubjektív források 

(napló, memoár, cikk) olvasása, kritikája. 

 

 

 

 

 

 

 

Napi hírek, személyes tapasztalatok, 

benyomások követése, megvitatása. 

  

Fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

a szellemtörténet (a vadászó, élelem-termelő, ókori keleti, antik, keresztény, reneszánsz, felvilágosult, 20. századi eszmék) 

műveltségi ismereteinek és a kapcsolódó történetek, események, folyamatok, fogalmak, személyek ismereteinek 

elsajátítására. 

felismerni egyes történelmi helyzetekben a szociális életet meghatározó eszmék (szabadság, egyenlőség, testvériség) 

érvényesülését, és ezek hatását a társadalmi élet különböző területein (szellemi élet, jogi terület, gazdasági élet). 

korszakokat jellemző általános meggyőződések megfogalmazására, jellemző életideálok bemutatására. 

párhuzamot találni a tanult korok élethelyzetei, jelenségei és a mai kor között. 

a tanult személyek, csoportok tetteinek eszmei mozgatórugóit és hatását megfogalmazni, önálló véleményével kiegészíteni.  

konkrétumok megfigyeléséből kiindulva általános jellemzőket felismerni, következtetéseket megfogalmazni. 

állást foglalni a tanult történelmi jelenségekhez, eseményekhez kapcsolódó erkölcsi, társadalmi kérdésekben. 

véleményét érvekkel alátámasztani. 

életszerűen, ugyanakkor történelmi hitelességgel leírni egy történelmi eseményt, helyzetet a szereplők szemszögéből. 

különböző típusú információforrásokból önállóan ismereteket szerezni. 

különböző történelmi források szövegét önállóan értelmezni, megadott szempontok alapján.  

füzetét önállóan vezetni a megadott tartalmi és formai követelményeket figyelembe véve. 

önállóan használni a középiskolai történelmi atlaszt. 

megnevezni, időben elhelyezni a világtörténelem jelentős korszakait. 

tanári előadásból a lényeget kiszűrő, a fontosabb adatokat tartalmazó jegyzetet készíteni. 

önállóan gyűjtött anyagok alapján, segítség nélkül előkészített, meghatározott időtartamú szabad előadást tartani, jegyzeteire 

támaszkodva. 

véleményét kulturáltan, mások megsértése nélkül megfogalmazni. 

a jelenkor problémáival kapcsolatban érdeklődésének megfelelő kérdéseket megfogalmazni.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes: 

a megismert szellemi irányzatok képviselőinek megnevezésére, alapvető céljainak megfogalmazására.  

jeles eseményekről, személyekről tanultak rövid elbeszélésére írásban, vagy szóban. 

korszakokat jellemző általános meggyőződések megfogalmazására, jellemző életideálok bemutatására. 

a megismert történelmi fogalmak többségének elsajátítására.  

konkrét és az általános jellemzők megkülönböztetésére. 

a megismert következményeket megfogalmazni. 

füzetét tanári segítséggel, a megadott tartalmi és formai követelményeket figyelembe véve elkészíteni. 

tanári segítséggel használni a középiskolai történelmi atlaszt. 

megnevezni, időben elhelyezni a világtörténelem jelentős korszakait. 

tanári előadásból a lényeget kiszűrő, a fontosabb adatokat tartalmazó jegyzetet készíteni. 

Kiadott anyagokból, meghatározott időtartamú szabad előadást tartani, jegyzeteire támaszkodva. 

véleményét kulturáltan, mások megsértése nélkül megfogalmazni. 

A tanultakkal kapcsolatban érdeklődésének megfelelő kérdéseket megfogalmazni.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
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Az értékelés alapja a munkára vonatkozó szabályok, követelmények, elvárások, és értékelési módok ismertetése, 

megbeszélése és tudomásulvétele a tanulmányok kezdetén.  

Szóbeli megnyilvánulások értékelésének területei: 

forráselemzések szóban 

feleletek 

hozzászólások 

a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok 

kiselőadás 

szóbeli összefoglaló 

Írásbeli teljesítmények értékelésének területei: 

forráselemző esszé, értekezés 

esszé megadott vagy szabadon választott témában 

írott összefoglaló 

füzetmunka minősége tartalmi és esztétikai szempontból 

órai feladatlapok megoldása 

házi dolgozat, házi fogalmazás 

témazáró dolgozat 

Egyéb jellegű teljesítmény értékelésének területei: 

topográfiai és kronológiai ismeretek elsajátítása 

szaknyelv elsajátítása 

ábrázolás, ábrakészítés, ábraelemzés 

órai aktivitás, együttműködés mértéke 

csoportmunkai szereplés minősége 

bemutató az iskolai közösség előtt 

önértékelés 

 

 

HONISMERET ÉS FÖLDRAJZ 
 

Kulcskompetencia-területek 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák, 

állampolgári kompetenciák, 

kulturális kompetencia, 

a tanulás tanulása, 

anyanyelvi kommunikáció, 

természettudományos és technológiai kompetenciák, 

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Megközelítési szempontok: 

A földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és feldolgozása – növekvő önállósággal, egyénileg és csoportosan. 

Az ismert tér fokozatos kitágítása: a kontinensek megismertetésével a fontosabb földrajzi-környezeti jelenségek, folyamatok, 

erőforrások, valamint környezeti problémák térbeli elhelyezésével. 

A természeti és társadalmi környezet folyamatos változásaiban megnyilvánuló alapvető törvényszerűségek megismertetése.  

A kontinentális mozgásoknak, a hegyek kialakulásának, a vulkáni tevékenységnek, a vetődéseknek és földrengéseknek a 

makrociklusait dinamikus folyamatokként kell felfogni, nem szabad redukálni absztrakt és emiatt meg foghatatlan 

diagramokká, grafikonokká.  

A tanuló legyen képes átérezni például a vetődési árok kialakulásának háromdimenziós erőit, amit egész testükkel ragadnak 

meg, nem pedig pusztán értelmükkel fognak fel.  

 

Előzetes tudás:  

A természeti és társadalmi környezet folyamatos változásaiban megnyilvánuló alapvető törvényszerűségek megismertetése.  

A folyamatok kölcsönhatásainak eredményeképpen létrejövő környezeti változások nyomon követése. A környezetkárosító 

hatások felismertetése és a következményeik csökkentésére irányuló hazai és nemzetközi erőfeszítések érzékeltetése. 

Tudja értelmezni az egyes földrészek, tájak, a megismert országok természeti és társadalmi jellemzőinek kölcsönhatásait, 

összefüggéseit. 

Értse meg, hogy a népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai meghatározzák gondolkodásmódjukat, 

gazdasági helyzetüket, világszemléletüket. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudás: 

A térben, időben, folyamatokban való 

A kontinensek és az óceánok formája, 

elhelyezkedése és felosztása. 
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tájékozódás és tájékozottság a Földön, a 

Naprendszerben és az univerzumban. 

A kozmikus és a földi környezeti 

összetevők méreteinek összevetése, a 

változások nagyságbeli és időbeli 

mértékének felismerése  

Ismerje fel a Föld mozgásainak jellemzőit 

és ezek következményeit. 

Legyen képes felismerni a kőzetburokban 

lejátszódó folyamatok kísérőjelenségeinek 

és részfolyamatainak: legfontosabb 

mozgásformáit, a gyűrődést, a vetődést,  

a vulkánosságot és a földrengést. 

Ismerje fel az ásványok és a kőzetek 

keletkezésének módjait, tudja 

csoportosítani kialakulásuk szerint. 

A kőzetlemezek és mozgástípusainak 

felismerése és gyakorlati szerepük a Föld 

fejlődésének történetében. 

Legyen képes a lemezmozgások és annak 

következményeit felismerni a hegység-

képződésekben, és a vulkáni 

tevékenységekben. 

Módszertan: 

Kiselőadás tartása szemelvények, 

adatsorok gyűjtése alapján a földrengésről, 

a vulkánosságról. 

A tanuló legyen képes átérezni például a 

földrengés kialakulásának háromdimenziós 

erőit, amit egész testükkel ragadnak meg, 

nem pedig pusztán értelmükkel fognak fel. 

Ezt nevezzük életteli, résztvevő tanításnak, 

amely finomítja a természet erőiről alkotott 

élő és plasztikus elképzelést. 

Szociális: 

A nevelés 

központi feladata mindazonáltal, hogy 

megerősítse az ’Én’-t, minden egyes tanuló 

szellemi 

magját, illetve hozzásegítse a fiatalt ahhoz, 

hogy szociálisan érzékeny viszonyt 

alakítson ki a 

világgal és a többi emberrel (szociális 

individualizmus). 

Én: 

Elérkeznek a diákok a “földi érettség” 

állapotába, a gravitáció jobban hat a 

testükre. 

Felső tagozaton a 

gondolkodó szellemet kell felébreszteni 

benne.  

A tanuló olyan eszméket keres ebben az 

időszakban, melyek saját tevékenységén 

keresztül az ideálok megtalálásához vezeti 

őt. 

A Föld mozgásai és annak 

következményei. 

A gyűrthegységek képződésének 

folyamata. 

A Föld „hegységkeresztjei”. 

A kontinensek mozgásai a 

lemeztektonika elméletének alapján. 

A kémiai elemek szerepe az ásványok 

keletkezésében, főbb kristály típusok. 

A vulkanikus, üledékes, átalakult 

kőzetek főbb jellemzői, kőzetek 

körforgása. 

A vulkánok keletkezései, 

formakincsei, a mélységi magmás 

ércképződés. 

A Föld fejlődése, földrajzi-környezeti 

folyamatok, a földtörténet főbb 

eseményei és azok időrendje. 

A geológiai rétegek, mint a Föld 

története. 

A külső és belső erők harca a 

felszínformálásban. 

 

 

Kapcsolódási pontok: 

 

Biológia:  

csontváz, érzékszervek 

 

Kémia: 

Halmazállapot változások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékozódás a Naprendszert 

ábrázoló térképeken, a 

csillagtérképeken és az égbolton. 

 

Különböző típusú műholdfelvételek 

elemzése tanári útmutatással. 

 

 

 

 

 

A Nap- és Holdfogyatkozások 

kialakulásának, valamint a Hold 

fényváltozásának bemutatása 

önállóan készített vázlatrajz alapján. 

 

Időszámítási, mérési, 

helymeghatározási feladatok önálló 

megoldása. 

 

 

Ásványok, kőzetek önálló 

megfigyelése, egyszerű vizsgálata, 

rendszerezése. Hazai előfordulásaik 

és felhasználási lehetőségeik 

összegyűjtése. 

 

 

A hegységképződés típusainak 

értelmezése rajzok, videofilm-

részletek segítségével, példákkal 

történő alátámasztásuk. 

 

A földi képződmények, jelenségek, 

folyamatok önálló vizsgálata, a 

vizsgálatok eredményeinek 

ábrázolása, elemzése és értékelése 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Rendelkezzen biztos természettudományos ismeretekkel a világegyetemről, a Naprendszer égitesteiről; tudja azokat 

jellemezni, s ennek során alkalmazni fizikai és kémiai ismereteit, 

Értse és tudja magyarázni az égitestek közötti kapcsolatokat, mozgástípusokat és ezek  

következményeit, tudja összehangolni megfigyeléseit, tapasztalatait a tanultakkal, 

Legyen képes önálló feladatmegoldásra: a térképi és csillagászati ismeretekhez kapcsolódó mérésre, helymeghatározásra, 

időszámításra, 

Ismerje a geoszférák kialakulását, felépítését, szerkezetét; fő jelenségeiket, folyamataikat és azok következményeit, 

Tudja példákkal bizonyítani a kőzetburok, a vízburok és a levegőburok közötti oksági összefüggéseket, kölcsönhatásokat és a 

mindennapi életre gyakorolt hatásaikat, 
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A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

Tudja bemutatni a hegység-képződés folyamatát, és szerepét a Föld domborzati viszonyainak kialakulásában. 

A tanuló ismerje meg a vulkáni tevékenység főbb típusait és szerepét. 

Az egyes geoszférák szerkezeti felépítésének, természetföldrajzi jelenségeinek és folyamatainak bemutatása, értelmezése 

különböző típusú ábrák, képek és modellek alapján. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Topográfiai gyakorlatok a fejlődést támogató értékelés a tanulói sikereket segíti elő, így a diákok önbecsülésre tehetnek szert, 

értékelése írásban 

Az otthon végzett kutatómunka írásos és szóbeli formában való megjelenítése, 

Az epocha füzetben végzett munka, folyamatos figyelése, és értékelése, 

A tanult tananyagból szóbeli vizsga tétele,  

Szöveges értékelés az epocha alatt végzett munkáról. 

 

 

TERMÉSZETRAJZ ÉS BIOLÓGIA 
 

Kulcskompetencia-területek  

természettudományos és technológiai kompetenciák,  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

 

Éves óraszám: 30 óra    

 

Módszertani megközelítések: 

A saját ítélőerő önállóvá válásával a lelki pubertásban felébred az eredeti megismerési, és ezzel együtt a tudományos vágy. 

Ezt kíséri az először még meg nem fogalmazott jövő–ideál, mellyel saját életpályájukat keresik a diákok. Ennek megfelelően, 

míg a középtagozaton nem a részletek pontos kidolgozása, a tények precíz ismerete volt a legfontosabb a biológia 

témaköreiben, hanem sokkal inkább az általános összkép, az összefüggések felismerése és megértése, addig a felső tagozaton 

már nagyon fontos ez a fajta szakmai precizitás, a fogalmak kitisztítása, a pontosabbá váló szóhasználat. A megközelítési és a 

módszertani váltás élesen kirajzolódik a diákok számára is, akik ebben az évben az előzőhöz hasonló témákat tárgyalnak az 

órákon, de most már a lehető legpontosabb morfológiai és funkcionális leírásokkal és tanulmányokkal. A szervekbe való 

betekintés akkor lesz igazán életteli, ha esztétikailag is megfelelő rajzok készülnek a tanár és a diák részéről. Továbbra is 

fontos elem az egészségügyi vonatkozások kiemelése, életmódbeli és környezeti összefüggéseinek tükrében.  

 

Előzetes tudás 

A középtagozatos egészségtan epochák embertani, fizika epochák mechanikai, hangtani, fénytani ismeretei. Járatosság a 

gyermeklexikonok és egyes segédkönyvek használatában. Tapasztalatok a következő területeken: egyéni és csoportos 

feladathelyzetek, oksági összefüggések alapjainak elsajátítása, vázlatkészítés adott témáról. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Az emberi test szabályozó rendszereinek 

tanulmányozása, biofizikai, biokémiai, 

citológiai és lélektani kitekintéssel: 

- elemi idegjelenségek, 

- érzékszervek, érzékelés, 

- mozgató működés, 

- vegetatív működés,  

- idegi központok, 

- a hormonrendszer. 

A csontvázrendszer részletező morfológiai, 

élettani megismerése. 

Az izomműködés élettani jellemzőinek és 

idegrendszeri kapcsolatainak megismerése. 

A hangképzés élettanának megismerése. 

Pontos, részletező morfológiai és élettani 

leírások készítése. 

Korábban megismert fogalmak pontosítása. 

Egészségügyi vonatkozások ok-okozati 

összefüggéseinek hangsúlyozása. 

érzékszervek szerepének felismerése az 

emberi gondolkozásban. 

Biológia: 

7. osztály, egészségtan, 

8. osztály, emberi 

mozgásrendszer. 

 

Kémia: 

8. osztály, biokémia 

9. osztály, biológiai oxidáció. 

 

Fizika: 

6. osztály, fénytan, hangtan 

7. osztály, mechanika. 

8. osztály, elektromos 

vezetés. 

 

Bothmergimnasztika: 

egyensúly és térérzékelés. 

A camera obscura és a szem képalkotásának 

modellezése. 

 

Látásvizsgálatok (szakember segítségével) 

 

Metszetek tanulmányozása mikroszkóppal. 

Lehetőség: sertés szem boncolása. 

Játékok a rövidtávú memóriával. 

A receptorműködés, és az izomműködés 

sajátosságainak vizsgálata élettani kísérletek 

segítségével. 

Érzéki csalódások vizsgálata. 

 

Elvi összehasonlítás húros, fúvós 

hangszerekkel.  

 

Színes ábrák készítése.  

 

 

Reflexvizsgálatok. 
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Önálló jegyzetelés, lényeges és lényegtelen 

kiszűrése, rövidítés. 

Előadás készítése adott szempontok alapján.  

Ismeretszerzés felnőtt ismeretterjesztő 

irodalomból, különböző médiumok 

anyagából. 

 

 

 

 

Kiselőadások bemutatása. 

 

   

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

elemi idegjelenségek biofizikai bemutatására. 

az emberi érzékszervek felépítésének és működésének részletes ismertetésére: 

látás (pl. camera obscura és szemműködés összehasonlítása, fény-árnyék, szín-, és képlátás, akkomodáció, a szem fénytörő 

közegei, a látókéreg szerepe) 

hallás, egyensúlyérzékelés (pl. hanghullám és rezgés útja, csiga, Corti-szerv)  

a bőr érzékelő működése 

kémiai érzékelés (pl. aroma, akkomodáció, ízek). 

az érzékszervek szerepének megfogalmazására az emberi gondolkodás kialakulásában. 

mozgató és vegetatív idegi működés jelentőségének, élettanának ismertetésére.  

a hormonrendszer részeinek, élettani szerepének ismertetésére. 

a csontok pontos morfológiai bemutatására és ismeri a vázrendszer részeinek élettani sajátosságait (pl. a gerincoszlop 

jelentősége a mozgásban, a tömeg hordozásában, gerincvelő védelmében, polaritás, terhelés szerinti átépülés, ízületek, 

kapcsolat a többi rendszerrel). 

a három izomtípus (harántcsíkolt, sima, szívizom) lényegi megkülönböztetésére, ismeri azok morfológiai és élettani 

sajátosságait (akaratlagos és akarattól független izomműködés, ellentétes működés: hajlítás és feszítés). 

ismertetni az emberi hangképzés anatómiai hátterét (a gége felépítése, a hangszalagok mozgása, a mutálás, az arcüreg, 

orrüreg és hangszín összefüggései). 

egészségtani vonatkozások okait megérteni, érvekkel alátámasztani. 

különböző típusú információforrásokból önállóan ismereteket szerezni. 

füzetét a megadott tartalmi és formai követelményeket figyelembe véve vezetni. 

tanári előadásból a lényeget kiszűrő, a fontosabb adatokat tartalmazó jegyzetet készíteni. 

pontos morfológiai és fiziológiai ábrák készítésére. 

kísérleti jegyzőkönyv készítésére megadott szempontok alapján. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek 

A tanuló képes: 

elemi idegjelenségek elektromos jellegének megértésére. 

az emberi érzékszervek felépítésének és működésének alapszintű bemutatására. 

mozgató és vegetatív idegi működés jelentőségének ismertetésére.  

a tanult hormonok élettani szerepének megértésére, rövid ismertetésére. 

a csontok beazonosítására, és ismeri a vázrendszer részeinek alapvető feladatait.  

a három izomtípus (harántcsíkolt, sima, szívizom) lényegi megkülönböztetésére. 

ismertetni az emberi hangképzés alapvető anatómiai hátterét (a gége felépítése, a hangszalagok mozgása) 

egészségtani vonatkozások okait megérten. 

különböző típusú információforrásokból, megadott témáról ismereteket szerezni. 

füzetét a megadott tartalmi és formai követelményeket figyelembe tanári segítséggel vezetni. 

tanári előadásból a lényeget kiszűrő, a fontosabb adatokat tartalmazó rövid jegyzetet készíteni. 

morfológiai és fiziológiai ábrák pontos másolására. 

kísérleti jegyzőkönyv készítésére tanári segítséggel.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, gondolatok 

Kísérleti tapasztalatok megfogalmazása, értelmezése 

Anatómiai és fiziológiai ábrák készítése 

Írásbeli összefoglaló a megfigyelt kísérletekről 

Összefoglaló felelet nagyobb témából  

Önálló kiselőadás 

Gondosan összegyűjtött, esztétikusan rendezett jegyzetek 

Fakultatív: házi dolgozat egy problémafelvetés kapcsán 

Témazáró dolgozat 
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FIZIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció: új ismeretek szerzése nyelvhasználat útján; a természettudományos szaknyelv használata: 

szakszövegek értelmezése, feldolgozása, illetve az adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban. 

matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése, elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében. 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Módszertani megközelítés 

A 9. évfolyamon a nyolcadik osztályban megkezdett munkát folytatjuk. Ebben az évben tovább  kell mélyíteni a fizika és 

módszereinek megértését, s tovább kell folytatni a technológiai tanulmányokat. 

A tananyag feldolgozására továbbra is az a jellemző, hogy a törvényszerűségekhez kísérletek által kell eljutni. A kísérletek 

azonban egyre inkább célzottan egy-egy jelenség alapos vizsgálatára, egy-egy felvetett kérdés eldöntésére  irányulnak. A 

tanulókat úgy kell irányítani a tapasztalatszerzésben, hogy megértsék a technológiában megismerhető fizikai folyamatokat. 

Gyakorolni kell a kétkedő gondolkodást és ítéletalkotást, főként a technológia birodalmában megismert gyakorlati dolgokkal 

kapcsolatosan. 

A szabályokat általában csak bizonyos példák esetén kell matematikai formulákkal is kifejezni, leginkább  olyan esetekben, 

amikor értelmes számítást lehet végezni (pl áramszámla értelmezése), és ahol a tanulók tapasztalatot szerezhetnek a 

mennyiségek nagyságáról (pl. munka, teljesítmény).  

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Előzetes tudás: 
Precíz megfigyelés, és a tapasztaltak szabatos leírása. Egyszerű kísérletek elvégzése és eredményeinek bemutatása. 

Fizikai folyamatok értelmezése  a tanult szabályok, törvények segítségével. 

Alapvető fizikai állapotjelzők ismerete (mennyiség jele, származtatása, mértékegysége). Statikus elektromosság alapfogalmai 

és alapjelenségei: töltés, elektromos vezető, szigetelő tulajdonságok. 

Áramforrások – galvánelem, dinamó, egyszerű áramkörök. Elektromágnes, elektromotor. Az elektromosság hatásai. 

(amennyiben az előző években tárgyalták.) 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi: 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Munka, energia, teljesítmény, égéshő, 

fűtőérték, Boyle-Mariotte törvény, 

Gay-Lussac törvény, termodinamika 1. 

és 2. főtétele, elektromos áram, 

feszültség, ellenállás, Ohm törvénye, 

fogyasztás, egyenáram, váltóáram. 

Megértések: 

A hőerőgépek, belső égésű motorok 

működése.  

Az energia átalakulása, 

energiamegmaradás törvénye.  

A munka és a teljesítmény mérésének 

lehetőségei, a nagyságrendek 

érzékelése. 

Az elektromos áram  

Felismerések: 

Az anyagban tárolt energiát az ember 

képes  sokféle formában  munkába 

fogni. A mindennapjainkban 

Hőtan és mechanika 
Mechanikai munka, energia, 

teljesítmény, hatásfok fogalma. 

(Amennyiben előző évfolyamon már 

tárgyalták, akkor ismétlés.) 

Energiaforrások, üzemanyagok, 

különböző üzemanyagok fűtőértékének 

összehasonlítása (ideális égési 

viszonyok között). 

Gáztörvények, Kelvin-skála. A 

termodinamika 1. és 2. főtétele. 

Technológiai vonatkozások: 

A gőzgépek, a gőzkazán gőzturbina 

működése. Hűtőgép, és a hőszivattyú 

fordított működése. Belsőégésű 

motorok - 4-ütemű, 2-ütemű, 

dízelmotor, esetleg a Stirling-motor, 

Ottó-motor. Sugár- és rakétahajtás. 

További témalehetőségek: 

Otto von Guericke levegőnyomással 

kapcsolatos kutatásai. Tudósok, 

Szóbeli, írásos: 

A kísérletek tapasztalatainak, a tanult 

törvényszerűségeknek az összegzése 

szóban, írásban.  

 

Szociális: 

Tanári demonstrációs kísérletek – 

frontális. 

Csoportokban végzett tanulókísérletek. 

Tapasztalatok gyűjtése, megosztása 

beszélgetésekben. Technológiai témák 

feldolgozása kooperatív technikákkal 

(pl. szakértő csoport módszerrel).  

Téma megvitatása. 

 

Önálló 

Önálló kísérletezés, utánanézés, eszköz 

működésének értelmezése, bemutatása. 

Esztétikus epochafüzet szerkesztés 

közös megbeszélés alapján.  
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használatos eszközök működése 

értelmezhető.  

 

Módszertani:  
Törvények megfogalmazása, mérések. 

Egyszerű eszközök készítése, 

működtetése. 

A figyelem iskolázása – megfigyelés, 

felidézés, összefüggések keresése, 

rögzítés. 

 

Szociális:  

Csoportos tanulókísérletek és tananyag 

feldolgozás  során: tervezés, szervezés, 

munkamegosztás, megvitatás, 

tudásmegosztás  

 

Individuális: 
Figyelem iskolázása. Magabiztosság, 

tájékozottság a világban. 

Rácsodálkozás, érdeklődés 

képességének ápolása.  

 

feltalálók életrajzai: Boyle, Marotte, 

Gay-Lussac, Kelvin, Watt, stb. 

Mezőgazdasági gép múzeum – 

tanulmányút. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem – ipari forradalom (A 

gőzgép fejlődéstörténete, és annak 

jelentősége Európa történelmi 

fejlődésében.) 

Kémia – kőszén, kőolaj feldolgozás. Az 

égés kémiája. 

Földrajz - gazdasági földrajz, 

energiaforrások, lelőhelyek. 

Elektromosság 
Statikus elektromosság – ismétlés, 

töltések felhalmozása, tárolása – 

kondenzátorok. Töltésáramlás - az 

elektromos áram. Áramforrások – 

galvánelem.  Egyszerű áramkörök – 

soros és párhuzamos kapcsolás. A 

feszültségkülönbség, az áram, és az 

ellenállás fogalmának ismertetése Ohm 

törvénye. 

Az elektromos áram munkavégző 

képessége, a fogyasztók teljesítménye. 

A fogyasztás mérése, áramszámla. Az 

elektromosság hatásai. Elektromágnes, 

dinamó, elektromotor, transzformátor. 

Jeltovábbítás az elektromosság 

segítségével. Egyenáram, váltóáram.  

Technológiai vonatkozások:  

Szárazelemek, akkumulátorok. Morze 

távíró, mikrofon, fülhallgató, vezetékes 

telefon. Csengők, relék. Elektromos 

adathordozók és lejátszók. 

Elektromotorral működő eszközeink. 

További témalehetőségek: 

Galvani, Volta, Morze, Bláthy 

élettörténete, munkássága. Az 

elektromos fogyasztás mérése, 

áramszámla értelmezése 

Telefonközpont múzeum - 

tanulmányút. 

Kapcsolódási pontok: 

Kémia - elektrokémia 

Történelem – ipari forradalom, 

találmányok, amik megváltoztatták az 

emberek életét 

Térbeli, vizuális 

Magyarázó rajzok készítése a 

kísérletleírásokhoz. Esztétikus 

epochafüzet szerkesztés közös 

megbeszélés alapján.  

 

Gondolkodási, problémamegoldó 

Számítások – munka, energia, 

teljesítmény, hatásfok. Technológiai, 

technikai megoldások értelmezése, 

értékelése. Folyamatok végiggondolása. 

 

Gyakorlati tevékenység: 

Önálló kísérletezés, működő modell 

összeszerelése, bemutatása.  

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok nagyobb magabiztosságot szerezhetnek azáltal, hogy értik, illetve képesek értelmezni a hétköznapi eszközök, 

berendezések működésének elvét. Megértik, hogy a gépek, berendezések ember alkotta eszközök, azok működését 

gondolatilag megragadható fizikai törvényekkel le lehet írni.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanulók ismerik a tárgyalt  fizikai mennyiségeket, képesek azokat helyesen használni egyszerű számításokban. 

A tárgyalt törvényeket tudják, azokat szóban vagy írásban képesek fölidézni, gyakorlati példákon át bemutatni. 

Képesek ismertetni a tárgyalt használati eszközök működésének alapelveit. 

Képesek a megszerzett ismereteik alapján a használati eszközök működését értelmezni. 

Szóban és írásban képesek a fizikai szakkifejezések helyes használatra. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Önállóan elvégzett kísérlet bemutatása, a kísérlet tapasztalatainak értelmezése szóban. 

Gondosan elkészített epochafüzet vagy letisztázott, rendezett jegyzetgyűjtemény, ami  kísérletek leírásait, magyarázó 

rajzokat, törvényszerűségek megfogalmazását tartalmazza. 

Írásbeli dolgozat. 

Kísérletek, tapasztalatok, jelenségek szóbeli összefoglaló bemutatása. 
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Hétköznapi használati eszközök működésének bemutatása, értelmezése. 

Hétköznapi eszköz modelljének elkészítése, működésének értelmezése, bemutatása. 

 

KÉMIA 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció: új ismeretek szerzése nyelvhasználat útján; a természettudományos szaknyelv használata: 

szakszövegek értelmezése, feldolgozása, illetve az adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban. 

matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése,  elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében. 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia  csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Módszertani megközelítés 

A szerves kémia azon területe kerül megtárgyalásra, amelynek még valóban nagyon sok köze van az élő szervezetekhez, az 

életfolyamatokhoz. A folyamatokban történő gondolkodás ápolása fontos cél, ezt olyan kémiai anyagok kapcsán igyekszünk 

megmutatni, melyek komoly érdeklődésre tartanak számot ebben az életkorban (alkohol, illatanyagok, kőolajszármazékok). 

 

Előzetes tudás: 
égés jelensége és  feltételei – kémia 7. osztály, halmazállapot változások – fizika 7. osztály,  

anyagismeret: cukrok, keményítő, cellulóz, denaturált szesz, zsírok, olajok,   - kémia 7. és 8. osztály 

kísérleti eszközök ismerete és azok biztonságos önálló használata – kémia 7-8. osztly. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi:  

Kulcsfogalmak/fogalmak: 

fizikai változás és kémiai változás, 

oxidáció, redukció, szénhidrátok, 

alkoholok, éterek, észterek, szerves 

savak, szerves bázisok a 

növényekben, oxigén, széndioxid 

Anyagok, anyagcsoportok jellemzése 

a leíró kémia alapelvei alapján.  

A tanult anyagok előállításának  

technológiai folyamata. 

Reakcióegyenletek felírása szavakkal 

Megértések  

Kémiai reakció lépései, fizikai és 

kémiai változások  

Kvalitatív kutatás módszertana 

Szerves anyagok csoportosítása és 

egymásba alakulása a természetben 

Vegyipari és technológiai eljárások 

Felismerések 

Tájékozódás az anyagok 

rengetegében az anyagok 

rendszerezésével 

A vegyipar által előállított anyagok a 

természetben hol fordulnak elő, 

hogyan keletkeznek és mivé 

alakulhatnak 

 

 Módszertani:  
Önálló illetve csoportban végzett  

I. I. Oxidáció és redukció 
Az égés és az oxidációs folyamat. A 

redukció, mint az oxidáció 

visszafordítása.  

A légzés mint oxidációs, a 

fotoszintézis mint redukciós 

folyamat. 

Gyors és lassú oxidáció. A szén-dioxid 

képződése és tulajdonságai. A levegő 

összetétele.  

További témalehetőségek: 

Az anyagok  körforgása  a  levegőben, 

a levegőszennyezés fajtái. 

A kémia történetéből: 

  Az oxigén  felfedezése és  

tulajdonságai  (Sheele, Priestley).  

Oxidáció, mint oxigénfelvétel (A. 

Lavoisier) 

Kapcsolódási pontok:  

fizika - hőtani ismeretek, földrajz - 

levegő összetétele, üvegházhatás,  

biológia – légzés, fotoszintézis 

történelem –francia forradalom 

 

II. II. Szerves  kémiai  alapismeretek: 

1. Szénhidrátok:   

a  különböző  szénhidrátok (mono-, 

di-, oligo- és poliszacharidok)  

tulajdonságai, előfordulásuk,  

egymásba történő átalakulásuk, az  

szóbeli, írásos: 

megbeszélések 

szóbeli feleletek 

kiselőadások 

vita, érvelés 

történetek a kémia tudomány múltjából, 

jelenéből 

életrajzok 

összefoglaló fogalmazások 

házi dolgozat írása  

Szociális: 

frontális és csoport szintű 

témafeldolgozás 

tanári demonstrációs kísérletek 

csoportban végzett  

önálló: 

szakszöveg önálló feldolgozásával 

felkészülés anyagcsoport, technológia 

témakörből, 

utánanézés, kutatás 

kiselőadás 

Térbeli, vizuális, 

Magyarázó rajzok -  kísérleti 

berendezések rajzai, technológiai 

berendezések működésének 

értelmezése 

 

Gondolkodási, problémamegoldó: 

Megfigyelések  alapján következtetések 

levonása, azok indoklása, további 
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kísérletezés.  

A kvalitatív vizsgálat módszerének 

alkalmazása. 

Adatok csoportosítása, strukturálása. 

Ismeretterjesztő szakszöveg 

feldolgozása: technológiai folyamat 

követése, értelmezése leírás alapján. 

Önálló utánanézés. 

 

Szociális:  

Csoportmunkában feladatmegosztás, 

együttműködés. 

Érvelés. 

Kiselőadások tartásával 

tudásmegosztás. 

 

Individuális: 

Rendszerben és folyamatokban 

gondolkodás képessége,  

folyamatok megragadása részlépések 

sorozataként. 

Ismeretek által szerzett 

magabiztosság a természetes és 

mesterséges környezetben. 

Egészséges kritikai gondolkodás, a 

természetes és az ember által 

kialakított környezethez való 

tudatosabb, felelősségteljesebb 

viszony fejlesztése – 

környezettudatosság. 

ipari feldolgozás módjai. 

A szénhidrátok kimutatása a 

növényekben (jód-keményítő próba, 

Fehling-reakció, ezüsttükör- próba).  

 Az  elszenesedés:  tőzeg,  barnaszén,  

feketeszén,  a  grafit  kialakulása. 

Kőolajképződés. A 

kőolajszármazékok. 

A fa száraz lepárlása - a kőszénkátrány 

anyagai, a vegyipar kialakulásának 

története – a természetes anyagok és a 

mesterségesen előállított anyagok. 

Technológiai vonatkozások:  

cukorgyártás, keményítőgyártás, 

papírgyártás, szálas anyagok (gyapot, 

len, kender – anyagismeret), 

természetes és mesterséges eredetű 

műszálak előállítása, robbanószerek – 

nitrocellulóz, faszén előállítása, kőolaj 

feldolgozás. 

Kapcsolódási pontok:  

biológia – szén körforgása, 

szénhidrátok, légzés, biokémia, sejttan 

földrajz – ásványi anyagok, gazdasági 

földrajz (energiahordozók) 

történelem – ipari forradalom 

kézimunka - anyagismeret 

2. Erjedési folyamatok: 

alkoholos erjedés, ecetsavas erjedés, 

aerob és anaerob erjedési folyamatok.  

Az alkoholok tulajdonságai és fajtái.  

Szerves savak tulajdonságai, fajtái 

Technológiai vonatkozások:  

ecetgyártás, borkészítés, sörgyártás, 

pálinkafőzés -  desztilláció folyamata 

További témalehetőségek:  

az alkoholizmus kérdései 

Kapcsolódási pontok:  

biológia – egészségtan, 

szenvedélybetegségek, ,  

3. Az éterek előállítása és 

tulajdonságai. Az éterrel való munka 

veszélyei.  

További témalehetőségek:  

Az altatásra használt anyagok 

története. 

4. Észterek és aromaanyagok: 

természetes források és mesterséges 

előállítás A zsírok, olajok, viaszok, 

mint észterek,  

Technológiai vonatkozások:  

elszappanosítás, szappangyártás 

5. Növényi bázisok 
előfordulása, tulajdonságai, 

kinyerésük, felhasználásuk 

További témalehetőségek:  

 kábítószerek fajtái, hatásuk az emberi 

szervezetre 

tisztázó kérdések felvetése és azok 

ellenőrzése további kísérletekkel. 

Egy anyag átalakulásának, illetve 

technológiai folyamatoknak a  követése 

lépésről lépésre. 

Fakultatív: házi dolgozat egy 

problémafelvetés kapcsán 

Gyakorlati: 

Tanulókísérletek 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanulók  megtapasztalják, hogy a kémiai reakciók fizikai és kémiai átalakulások sorozataként megragadhatóak és a 

jelenségek részlépesekre bontva értelmezhetőek. Ezáltal megértik, hogy a folyamatokat meg lehet érteni lépésről lépésre 

haladva, figyelembe véve minden mozzanatot és körülményt. 

Megismerkednek a kvalitatív kutatás módszertanával. 

Tisztában lesznek a legfontosabb kémiai technológiai eljárásokkal 

Az epocha során képet kapnak arról, hogy a természetben található anyagok nem egymástól függetlenül, hanem egy 

állandóan változó nagy egész – a természet részeként léteznek: keletkeznek és átalakulnak.  



 218 

Hosszabb távon a megszerzett anyagismereti, és technológiai  tudás hozzájárulhat egy felelősségteljesebb és 

környezettudatosabb életvezetési attitűd  kialakulásához. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Érti, hogy hogyan zajlik le egy kémiai reakció, azaz milyen fizikai és kémiai változásokon keresztül zajlik le az anyagok 

át/egymásba alakulása? 

Tud különbséget tenni fizikai változás és kémiai változás között 

Tudja jellemezni a leíró kémia alapelvei alapján a tanult kémiai anyagokat, anyagcsoportokat.  

Tudja a tanult anyagok előállításának technológiai folyamatát. 

Fel tudja írni a tanult kémiai folyamatok reakcióegyenleteit szavakkal. 

Tudja a tanult technológiai folyamatokat önállóan  ismertetésér 

Képes a tanult anyagok és anyagcsoportokat jellemezni önálló megfogalmazásban 

Képes a tanult anyagokat besorolni a megfelelő anyagcsoportba 

Képes kísérleteket elvégezni  megadott instrukciók alapján 

Képes önállóan ismereteket szerezni tudományos ismeretterjesztő szakszöveg feldolgozásával. 

 

Számonkérés, értékelés lehetőségei: 
Rendszeres önellenőrzés tesztekkel 

Összefoglaló felelet nagyobb témából (pl szénhidrátok) 

Önálló kiselőadás 

Gondosan összegyűjtött, esztétikusan rendezett jegyzetek 

Fakultatív: házi dolgozat egy problémafelvetés kapcsán 

 

 

IDEGEN NYELV 
 

Kulcskompetencia-területek  

Idegennyelvi kommunikáció 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

A tanulás tanulása 

 

Módszertani megközelítések: 

Ezt az osztályfokot éber intellektus jellemzi, a diákok igénylik a tudatosabb tanulást. Az eddig tanult nyelvtani ismeretek 

egy magasabb, tudatosabb szintre helyezése az egyik cél.  Az ismétléseknek továbbra is nagy szerepe van a megszerzett 

tudás folyamatos bővítése mellett. 

Az olvasandó szövegek között szerepelhetnek újságcikkek, tudósítások közeli, őket is foglalkoztató eseményekről. Ezekről 

a diákok véleményt formálnak. Foglalkozhatunk rövidebb irodalmi szövegekkel, jelenetekkel, melyekben - akárcsak a 

társalgásban és a nyelvi játékokban összekapcsolódik a feldolgozott nyelvtan használata a gyakorolni kívánt szókinccsel. 

A társalgás az órák egyre fontosabb eleme. Sokszor aktuális témákról beszélgetünk idegen nyelven. 

Az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség bátorítása, nyelvtani és szókincsbeli ismeretek ismétlése, bővítése kerül előtérbe. 

 

 

ANGOL NYELV 
 

Éves óraszám: 104 óra 

 

Előzetes tudás: 

az előző évben tanult szókincs, nyelvtan 

leggyakrabban előforduló szókincs és nyelvi fordulatok megértése 

egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikáció saját magáról, szabadidejéről, egészséges életmódjáról, családjáról, 

lakóhelyéről 

részt vesz rövid beszélgetésekben 

egyszerű gondolatokat cserél ismerős témákról 

többféle szövegfajtát olvas, a konkrét információkat megtalálja az ismerős témákról szóló szövegben 

ismerős témákról gondolatait fejezi ki írásban 

egyszerű és rövid szöveget ír az őt érdeklő témákról 

 

Fejlesztendő képességek, készségek Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

 

 

 

empátia 

TARTALMAK, 

SZÖVEGOLVASÁS: 

 

Életrajzok folytatása 

 

 

 

önálló ismeretszerzés 
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képzelőerő,belső rugalmasság 

 

 

 

 

komparatív és kontrasztív 

interkulturális szemlélet 

 

 

 

 

kreatív szovegalkotás 

 

 

 

 

 

 

emocionális intelligencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rendszerezés, analízis, szintézis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbális flexibilitás 

 

 

kiejtés javítása 

 

lényegkiemelés 

(további brit személyiségek és főleg 

amerikaiak) 

 

Elbeszélések erős képi 

tartalommal (főleg modern 

irodalom) 

 

Civilizásció 

 

A sokszínű USA (biográfia, 

földrajz és történelem 

összekapcsolása) 

 

 

Szabadidő rövid, frappáns 

leírások (színház, mozi, hobbi, 

sport) 

 

Levélírás  

 

Emberi kapcsolatok, emberek 

belső jellemzése 

 

Lírai alkotásokban az intenzív 

lelki hangulatok hangsúlyozása 

 

Ajánlott irodalom: 

Famous Inventors: Arkwright, 

Wedgewood, Edison, Marconi 

(Waldorf Reader) 

Man and Man (Waldorf Reader) 

Michael Faraday – a Scientist in his 

time (Waldorf Reader) 

Orwell: Animal farm 

Yeats, Blake versek 

Stevenson: Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Poe: The Black Cat 

Popzenei szövegek 

Újsácikkek, interjúk napilapokból 

 

NYELVTAN 

 

A teljes nyelvtani rendszer áttekintése 

phrasal verbs, idioms 

összes igeidő 

stilisztika 

szenvedő szerkezet 

függő beszéd 

feltételes mód 

egyszerű és összetett mondatok 

 

 

 

SZÖVEGALKOTÁS 

 

- kommunikációs témákhoz 

kapcsolódó mondanivaló szóbeli 

megfogalmazása 

 

- versek recitálása,  

 

- történetek rövid összegzése 

 

- szótárhasználat 

 

- helyesírási gyakorlatok 

Kapcsolódási pontok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

csoportmunka 

 

 

 

 

 

 

olvasás gyakorlása, 

szövegalkotás, párbeszéd 

 

 

 

írásbeli kifejezőkészség 

 

 

 

közös műelemzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rendszerezés egyéni és csoport 

munkában 

 

 

differenciált csoportmunka 
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absztrahálás és konkrét műveletek 

alkalmazása 

-  

történelem 

földrajz 

biológia 

nyelvtan 

rajz 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok: 

 tudnak mind szóban, mind írásban rövid összefoglalókat adni,  

képesek hosszabb szöveget (könnyített olvasmányt) önállóan feldolgozni,  

 ismerik és alkalmazzák az egyszerűbb levélformát, képesek rövid levelek, fogalmazások megírására, 

 hétköznapi szituációkban könnyen megszólalnak, 

 szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük közelíti az A2 szintet. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanuló tudja szóban és írásban kiemelni a tanult szöveg lényegét. 

Tudja használni a nyelvi ismereteit a tanult kommunikációs helyzetekben. 

Tudja alkalmazni a tanult nyelvtani szabályokat. 

Tudjon információt kérni és adni a tanult helyzetekben. 

Legyen képes érzelmek, hangulatok kifejezésére. 

Tudjon írásban is válaszolni a feltett kérdésekre. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Tollbamondás, memoriterek, fogalmazások, levelek írása, szó-és nyelvtani dolgozatok 

 

 

NÉMET NYELV 
 

Éves óraszám: 108 óra 

 

Előzetes tudás: 

az előző évben tanult szókincs, nyelvtan 

leggyakrabban előforduló szókincs és nyelvi fordulatok megértése, ami személyes témákról szól 

egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikáció saját magáról, szabadidejéről, egészséges életmódjáról, családjáról, 

lakóhelyéről 

részt vesz rövid beszélgetésekben 

egyszerű gondolatokat cserél ismerős témákról 

többféle szövegfajtát olvas, a konkrét információkat megtalálja az ismerős témákról szóló szövegben 

ismerős témákról gondolatait fejezi ki írásban 

egyszerű és rövid szöveget ír az őt érdeklő témákról 

Fejlesztési képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

 

Személyes vonatkozások, család: 

a tanuló személye, életrajza, életének 

fontos állomásai 

a családi élet mindennapjai 

otthoni teendők 

-szó-, és fogalomérzék 

-idői orientáció 

-figyelem 

-én-érzék 

-sorrendiség 

-összehasonlítás 

-általánosítás 

-konkretizálás 

-lényegkiemelés 

-rendezés 

 

 

 

 

Ember és társadalom: 

emberek külső és belső jellemzése 

ünnepek, családi ünnepek 

 

 

Életgyakorlat:  

Történelem: korszakokhoz tartozó 

életrajzok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelem: társadalmi változások, 

társadalmi újítások, különböző emberi 

 

-családi fotók rendszerezése, 

beszélgetés egy-egy személyről 

-tanuló fotóinak koronológikus 

rendezése  

-diáktársak felismerése egy-egy 

jellemző tulajdonság alapján 

-tanuló személyére vonatkozó 

információk gyűjtése meghatározott 

szempont szerint csoportokban, majd 

ennek közös kiegészítése, rendezése 

-szituációs játékok 

-jeles fordulópontok feltárása, közös 

megfogalmazása 

-témához kapcsolódó hanganyag és 

irodalmi szöveg megismerése, 

életrajzok olvasása 

 

 

-különböző nemű, korú, stílusú, 

foglakozású stb. emberek jellemzése 

saját élmény, illetve fotók alapján 

-egy-egy jellemzés alapján rajz 
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öltözködés, divat 

-összehasonlítás 

-rendezés 

-figyelem 

-emlékezet 

-rendezés 

-konkretizálás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezetünk: 

otthon, lakóhely és környéke 

növények és állatok a környezetünkben 

felelős állattartás 

-téri orientáció 

-analízis 

-absztrahálás 

-összehasonlítás 

-rendezés 

-dolgok megnevezése, leírása 

-információkérés-, és válasz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskola: 

saját iskola bemutatása 

tantárgy, órarend, érdeklődési kör 

iskola múltja, jelene 

-szó-, fogalomérzék 

-beszéd 

-rendezés 

-konkretizálás 

-emlékezet 

-idői orientáció 

-téri orientáció 

magatartás-típusok, élethelyzetek 

Művészetszemlélet: görög szobrászat, 

különböző korok emberábrázolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: területszámítás, belső 

térlátás 

Gyakorlatok: mezőgazdasági gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: belső térlátás 

Történelem: reformkor iskolarendszere 

 

 

 

 

készítése 

-beszélgetés különböző szokásokról, ki 

hogyan tartja az ünnepeit 

-egy-egy ünnep felismerése olvasott, 

ill. hallott szöveg alapján 

-önálló fogalmazás 

-ismétlésként ruhadarabok 

megnevezése 

-saját stílusom, mit viselek szívesen – 

önálló beszéd alkotása 

-különböző korok divatja; képleírás 

párokban, és csoportokban 

-leírásokhoz képek társítása 

-szituációs játékok 

-hallot és olvasott szöveg értése az 

adott témához kapcsolódva 

-rövid, egyszerű mondatok leírása 

 

 

-szoba, lakás, illetve ház bemutatása, 

jellemzése 

-tájékoztatás lakóhelyről 

-összehasonlító elemzés lakásról, 

házról: előnyök és hátrányok 

(csoportmunkában) 

-interjú készítése 

-állítások eldöntése hallott szöveg 

alapján 

-lakáshirdetések tanulmányozása, 

megfogalmazása, lakás keresése, 

hirdetés feladása 

-szituációs-, és rejtvényjátékok- 

-kinek milyen állata van, és hogyan 

gondoskodik róla; információk 

gyűjtése, összefüggő beszéd közös 

megalkotása 

-környezetemben élő állat(ok) 

viselkedése, szokásai: szó-, és 

fogalomgyűjtés, összefüggő szöveg 

alkotása 

-kedvenc növénye(i)m jellemző 

tulajdonságainak leírása, gondoskodási 

szokások megfogalmazása 

-szerepjátékok pl. virágboltban 

 

 

 

-iskolai élettel kapcsolatos 

tevékenységek megnevezése páros-, és 

csoportmunkában 

-tantárgyak megnevezése 

-interjú készítése az iskoláról: iskolám 

bemutatása 

-szituációs játékok 

-saját osztályom bemutatása szóban és 

írásban 

-interjú készítése a Tanári Konferencia 

elnökével az iskola múltjáról 

-önálló fogalmazás írása, miért 

szeretek ebbe a suliba járni 

-iskolai alkalmazottak tevékenységi 

körének bemutatása 

-lehetőség: egyéni projektben témaként 

különböző országok – legfőképpen 

német anyanyelvű országok – 

iskolarendszere: kiselőadás 
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Életmód: 

napirend, időbeosztás  testápolás 

étkezési szokások 

ételek, kedvenc ételek 

-idői orientáció 

-tapintás, ízlelés 

-hőérzékelés 

-analízis 

-szintézis 

-rendezés 

-összefüggések megértése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadidő: 

szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

a művészet szerepe a mindennapokban 

sportolás, kedvenc sport 

iskolai sporttevékenységek 

internet játékok, közösségi oldalak 

-látási-, hallási észlelés 

-egyensúly 

-több mozgás együttműködése 

-téri orientáció 

-absztrahálás 

-rendezés 

-lényegkiemelés 

 

 

 

 

 

 

Utazás, turizmus: 

utazási előkészületek, utazás 

megtervezése, megszervezése 

közlekedési eszközök, lehetőségek 

tömegközlekedés 

kerékpáros közlekedés 

-téri orientáció 

-rendezés 

-lényegkiemelés 

-idői orientáció 

-látási-, hallási észlelés 

-konkretizálás 

-összehasonlítás 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testnevelés: testedzés szerepe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művészetszemlélet: művészeti 

alkotások leírása 

Testnevelés: példaképek szerepe 

sportfajták jellemzői 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Életgyakorlat:  

Történelem: közlekedési eszközök pl. a 

reformkorban 

 

Földrajz: vulkanikus kőzetek 

 

 

 

 

 

 

-mindennapi élettel kapcsolatos 

tevékenységek megnevezése 

-pontos idő és napszakok ismétlése 

-képtörténetek sorbarendezése 

-szöveghez képek társítása 

-önálló fogalmazás írása- 

témához kapcsolódó hallott és olvasott 

szöveg megismerése 

-különböző testápoló szerek 

megnevezése, egyéni élmények 

megosztása 

-vélemények alkotása 

-szerepjátékok 

-ételek, ételfélék átismétlése, bővítése 

-étkezési szokásaimról rövid, 

összefüggő beszámoló készítése 

-szituációs játékok 

 

 

-szabadidős elfoglaltságok gyűjtése pl. 

évszakok, kulturális tevékenységek 

szerint 

-szellemi és fizikai szabadidős 

tevékenységek gyűjtése párokban és 

csoportokban, azok rendszerezése 

-képleírások jellemzése 

-különböző hobbik társítása hangokhoz 

-intejú készítése egymással 

-sziuációs játékok 

-hallott-, és olvasott szövegértési 

feladatok megoldása 

-összefüggő beszéd alkotása kedvenc 

hobbimról 

-szituációs játékok 

-prospektusok, plakátok készítése 

csoportokban 

 

 

-utazáshoz szükséges fontos és kevésbé 

fontos tárgyak gyűjtése (iratok, 

térképek, jegyek stb.) 

-tervezéshez szükséges momentumok 

összegyűjtése 

-menetrendek tanulmányozása 

-szituációs játékok 

-érdeklődés utazási irodában 

-menetjegy vásárlása személyesen, 

telefonon, interneten 

-egy-egy város közlekedési 

eszközeinek jelrendszere-

tanulmányozás, alkalmazás 

szerepjátékokban 

-vélemény kifejezése  

-különböző távolsági és helyi 

közlekedési eszközök előnyeinek és 

hátrányainak összehasonlítása 

csoportokban  

-képleírások jellemzése, szabad 

fogalmazás 

-ki mivel szeret utazni és miért; 

összefüggő szöveg alkotása 

-témával kapcsolatos hallott és 

irodalmi szöveg olvasása, feladatainak 

megoldása  

-kerékpáros közlekedés előnye és 

hátránya; csoportmunka 
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NYELVTAN: 

 

tanult igeidők 

határozott és határozatlan névelő 

ragozása 

személyes és birtokos névmások 

helyhatározók 

elöljárószók 

melléknévfokozás 

módbeli segédigék 

tagadás 

egyenes-, és fordított szórend 

mellékmondati szórend 

vonatkozó névmás alany-, és tárgyesete 

gyakori vonzatos igék 

-pontosság 

-rendezés 

-rövid-és hosszú távú emlékezet 

-lényegkiemelés 

-idői-, és téri orientáció 

-összehasonlítás 

-összefüggések felfogása 

-absztrahálás 

-analízis 

-többszöri összefüggések felismerése 

-konkretizálás 

 

 

SZÖVEGOLVASÁS 

SZÖVEGÍRÁS: 

társalgási témákhoz kapcsolódó 

elbeszélések, történetek, versek, dalok 

Goethe-Schiller barátsága (rövid 

részletek) 

Morgenstern versek 

újságcikkek 

mérnökök, kutatók életrajzai 

(részletek) 

 

dalszövegek, versek, rövid elbeszélő 

történetek írása 

levél (hivatalos és magán levél) 

-figyelem 

-látási észlelés 

-hallási észlelés 

-rendezés 

-lényegkiemelés 

-analógia 

-összehasonlítás 

-konkretizálás 

-emlékezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: halmazok, egyenletek, 

kombinációk 

 

 

Magyar nyelvtan: helyesírás, szintaxis, 

leíró nyelvtan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalom:  

-Arany és Petőfi barátsága 

-Goethe-Schiller barátság     

-a világ jelenségei a humor és a 

tragédia tükrében        

Művészetszemlélet: 

Caspar David Friedrich                                                       

-kerékpáros túraútvonalak 

tanulmányozása  

 

 

 

 

 

 

-egyéni, páros, csoportos és együttes 

munkaformák 

 

-grammatikai játékok, gyakorlatok 

 

-tollbamondás 

 

-nyelvtani feladatlapok 

 

-rejtvényjátékok 

 

-szituációs játékok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tollbamondás 

 

-másolás 

 

-kreatív írás 

 

-egyéni és páros munkák 

 

-csoportmunka 

 

-szövegfeldolgozás 

 

-feladatlapok  

 

-drámai jelenetek 

 

-rövid szövegek, vagy szövegrészletek 

memorizálása 

 

-fordítási feladatok 
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-beszéd 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló 

SZÓBELI INTERAKCIÓ 

legyen képes a célnyelven megértetni magát 

értse meg a tanár idegen nyelven folyó óravezetését 

képes mind szóban, mind írásban rövid, néhány mondatos összefoglalót adni a feldolgozott szövegekről, témákról 

képes hétköznapi szituációkban bátran megszólalni, beszélgetést kezdeményezni 

képes a beszélgetésben elhangzottakat néhány mondatban összefoglalni, a lényegét kiemelni 

ismerős, begyakorolt témákról tud röviden beszélni 

elbeszélések, leírások, történetek lényegét egyszerű mondatokban képes összefoglalni 

HALLOTT SZÖVEGÉRTÉS 

a mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése 

képes az útbaigazítást követni 

megérti a telefonbeszélgetésben elhangzott lényeges információt 

ismerős témájú, egyszerűen megfogalmazott beszéd főbb pontjainak megértésére képes 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó szövegek megértésére képes 

irodalmi nyelven írt szöveg folyamatos olvasása 

képes az adott feladat megoldásához szükséges információ kiszűrésére hosszabb szövegekből is 

legyen képes érzelmek, hangulatok, vélemények kifejezésére és megértésére 

tudja röviden, összefüggően elmondani az olvasott szöveg lényegét 

ÍRÁSKÉSZSÉG  

ismeri és tudja alkalmazni az egyszerűbb levélformákat, képes rövid levél megírására 

képes egyszerű gondolatokkal írásban összefoglalni a feldolgozott szövegrészeket 

képes egyszerű szöveg megírására az érdeklődési köréhez tartozó témákról a tanult grammatikai elemek segítségével 

élményekről, eseményekről, érzésekről rövid beszámolót tud írni 

NYELVTAN 

képes az eddig tanult nyelvtani elemek áttekintésére, a minták alapján, és a begyakorolt feladatok alapján 

önállófeladatmegoldásra 

képes az egyszerűbb összefüggések meglátására 

olvasott szövegben felismeri a nyelvi elemeket, és azokat a mindennapi beszédhelyzetben igyekszik alkalmazni is 

az év során átismételt és újonnan tanult nyelvtani szerkezeteket az őt érdeklő mindennapi beszédszituációban viszonylag 

pontosan használni tudja 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

SZÓBELI INTERAKCIÓ 

A tanuló  

a célnyelven egyszerű szavakkal és mondatokkal az adott témakörben megértetni magát 

értse meg a tanár idegen nyelven folyó óravezetését 

képes mind szóban, mind írásban rövid, néhány mondatos összefoglalót adni a feldolgozott szövegekről, témákról 

képes hétköznapi szituációkban bátran megszólalni, tanári segítséggel beszélgetést kezdeményezni 

képes a beszélgetésben elhangzottakat néhány mondatban kis tanári segítséggel összefoglalni, a lényegét kiemelni 

ismerős, begyakorolt témákról tud néhány rövid mondatot elmondani 

elbeszélések, leírások, történetek lényegét egyszerű mondatokban képes összefoglalni 

HALLOTT SZÖVEGÉRTÉS 

a mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése 

képes az útbaigazítást többszöri meghallgatás után követni 

megérti a telefonbeszélgetésben elhangzott legfontosabb információt 

ismerős témájú, egyszerűen megfogalmazott beszéd főbb pontjainak megértésére tanári segítséggel képes 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó szöveg lényegének megértésére képes 

irodalmi nyelven írt szöveg folyamatos olvasása 

képes az adott feladat megoldásához szükséges nagyon egyszerű információ kiszűrésére hosszabb szövegekből is 

legyen képes érzelmek, hangulatok, vélemények kifejezésére és megértésére 

tudja röviden, összefüggően elmondani tőmondatokban tanári vezetéssel az olvasott szöveg lényegét 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

ismeri  az egyszerűbb levélformákat, képes rövid levél megírására 

képes egyszerű gondolatokkal írásban összefoglalni a feldolgozott szövegrészeket 
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tanári segítséggel képes egyszerű szöveg megírására az érdeklődési köréhez tartozó témákról egyszerű grammatikai elemek 

segítségével 

élményekről, eseményekről, érzésekről rövid beszámolót tud írni 

NYELVTAN 

folyamatos képes az eddig tanult nyelvtani elemek áttekintésére a minták alapján, és a begyakorolt feladatok alapján egyre 

önállóbb feladatmegoldásra 

segítséggel képes az egyszerűbb összefüggések meglátására 

olvasott szövegben felismeri a nyelvi elemeket, és azokat a mindennapi beszédhelyzetben segítő rávezetéssel igyekszik 

alkalmazni is 

az év során átismételt és újonnan tanult nyelvtani szerkezeteket az őt érdeklő mindennapi beszédszituációban tanári vezetés 

mellett használni tudja 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és év végi mérése. 

Memoriterek. 

A füzetmunka folyamatos nyomon követése, segítése. 

Tesztírás 

Szótárhasználat folyamatos nyomon követése, segítése. 

Házi dolgozat készítése. 

Összefüggő, egyéni beszéd értékelése. 

 

 

FRANCIA NYELV 
 

Éves óraszám:108 óra 

 

Módszertani megközelítés 

A kilencedik osztálytól tankönyv használható, ami kiegészül olvasmányokkal. A tanult anyag a választott tankönyv 

tematikáját követi, ezért csak hozzávetőleges témákat adtam meg. 

 

Előzetes tudás: az előző nyolc osztályban tanult szókincs és nyelvtani szerkezetek ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi: 

A kommunikációs készségek 

fejlesztése mind írásban, mind szóban 

nagy hangsúlyt kap. 

 Az olvasmányok önálló feldolgozása, 

az alapvető beszédhelyzetekben való 

jártasság, az íráskészség fejlesztése 

kiemelten fontossá válnak. 

Témák:  
Az előző nyolc évben tanult szókincs 

és nyelvtan rendszerezése, tudatosítása 

- conditonnel 

- mellékmondatok, kötőszavak 

- vonatkozó névmások (dont,lequel, 

laquelle stb. 

- múlt és jövő idők gyakorlása 

 

Aktuális témákhoz kapcsolódó 

újságcikkek, 

Életrajzok, versek, dráma jelenetek 

Viccek, detektívtörténetek olvasása 

Ismerkedés Franciaország 

történelmével 

 

Kapcsolódási pontok: 

Az olvasott szövegek bármelyik 

epochához kapcsolhatók, de nincs 

kifejezett kapcsolódási pont 

Versmondás, éneklés 

Szövegek önálló megfogalmazása 

Levélírás 

Beszélgetés aktuális témákról 

Párbeszédek olvasása, írása, eljátszása 

Szerepjátékok 

történetek dramatizálása 

páros és csapatmunka 

feladatlapok 

nyelvtani gyakorlatok, drillek 

 képleírások 

tollbamondás 

 

Rövid szövegek memorizálása 

 

Szótárazás 

 

Egyszerű szövegek hallgatása 

 

Fordítások 

 

Olvasott szöveg összefoglalása 

franciául 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok: 

- tudnak mind szóban, mind írásban rövid összefoglalókat adni a feldolgozott szövegrészekből, témákból, 

- képesek hosszabb szöveget (könnyített olvasmányt) önállóan feldolgozni.  

- ismerik és alkalmazzák az egyszerűbb levélformát, képesek rövid levelek, fogalmazások megírására, 
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- hétköznapi szituációkban könnyen megszólalnak, 

- szókincsük, nyelvtani tudásuk, beszédkészségük közelíti az A2 szintet. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A diák képes olvasott vagy hallott szövegek lényegének megértésére, összefoglalására. Képes összefüggő mondatokban 

beszélni és írni magáról, valamint hétköznapi témákról. Képes rövidebb szöveget önállóan lefordítani. Felismeri és 

alkalmazza a tanult nyelvtani szabályokat.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Tollbamondás, memoriterek, fogalmazások, levelek írása, szó-és nyelvtani dolgozatok 

 

 

MOZGÁS, TESTNEVELÉS 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kompetencia 

Személyközi, interkulturális és személyközi kompetenciák 

Anyanyelvi kompetencia 

 

Évi óra szám: 104 óra 

 

Módszertani megközelítés: 
Ebben a korban a tanulóknak meg kell tanulniuk felelősséget vállalni tetteik következményeiért. Tapasztalatot kell, hogy 

szerezzenek akaratuk megnyilvánulásáról, amely az elülső, frontális térben történik, és valóságosan szembe kell 

találkozniuk a világgal. Ehhez bátornak kell lenniük és a tudatosságnak egy új szintjére kell, hogy lépjenek. 

Az elsajátított képességeik sokrétű egyéni fejlesztése. A különleges adottságokkal rendelkezőknek is lehetőségük nyílhat 

adottságaik fejlesztésére, ami az egész osztály jelenlétében differenciálással lehetséges és a közösség számára is 

példaértékű lehet egy-egy kiváló egyéni képesség megnyilatkozása, természetesen a közösség összetartására irányuló 

törekvés mindig elsőbbséget élvez. 

 

Előzetes tudás: 

A tanulók már képesek erőnlétük és állóképességük önmagukhoz mért folyamatos fejlesztésére. 

Az eddig megtanult Bothmer-gimnasztikai gyakorlatokban való jártasság. 

Az eddig tanult atlétikai, torna és sportági mozgásanyagot képesek használni. 

A tanult sportágak technikai és taktikai alapelemeit ismerik, azokat játékhelyzetekben 

képesek alkalmazni. 

Az elsajátított sportjátékok szabályait ismerik. 

 

Fejlesztendő képességek (célok) Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudások: 

A mozgás iskolázásával a cél a lelki 

erők növelése.  

Az akarati tényező előtérbe kerül.  

Kiemelt hangsúlyt kap a holtpontok 

legyőzése, a nehézségek cipelése, a 

nyugalomból való 

gyors robbanásszerű tevékenységek 

egyéni gyakorlása, átélése. 

Fontos az erő demonstratív 

megjelenése a fiúknál és a formálás, a 

forma alkotás lehetőség a lányoknál. 

 

Módszertani: 

Tapasztalatot kell, hogy szerezzenek 

akaratuk megnyilvánulásáról, amely 

az elülső, frontális térben történik, és 

valóságosan szembe kell találkozniuk 

a világgal. 

Fontos, hogy más iskolákkal 

rendszeresen szerveződjenek 

meccsek és versenyek. 

Kiemelt hangsúlyt kap a holtpontok 

legyőzése, a nehézségek cipelése, a 

nyugalomból való 

gyors robbanásszerű tevékenységek 

Bothmer-gimnasztika:  

A Plunge gyakorlat, maga a gyakorlat 

és neve 

is, mely belevetődést, alámerülést, 

teljes megmártózást jelent, 

Ezen kívül megjelenhet 

még a Zuhanás egy pontba Négy elem, 

Frontális séta Egyiptomi, Tavaszi 

galopp, Függőleges séta, 

Testnevelés: A hangsúlyt az akadályok 

bátorsággal és belső összpontosítással 

történő leküzdésére fektetjük. 

Erőfejlesztés egyéni edzéstervvel. 

Születésgyakorlatok, botdobások. 

Torna: Folytatódik az előre és a hátra 

szaltó, legyenek nehezebb 

szekrényugrások egyre távolabbról 

történő elugrással, dolgozhatunk ismert 

talajgyakorlati elemek erőelemmé 

alakításával. Kiszúrás kézállásba. 

Különböző tornaszerekre való 

felugrások, a szereken 

végzett erőelemek bevezetése. 

Cirkuszművészetek: akrobatika, 

egyéni képességek fejlesztése. 

Sportjátékok:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A testnevelés órákon a 

csoportmunkában való tevékenykedés 

a jellemző. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális osztálymunka a Bothmer- 

gyakorlatok végzése közben, 
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egyéni gyakorlása, átélése, 

 

Szociális: 

Ebben a korban a tanulóknak meg 

kell tanulniuk felelősséget vállalni 

tetteik 

következményeiért. 

 

 

Én:  
Tetteik következményével azonnal 

szembesülnek. 

Föld minőség, vertikális sík, elülső-

hátsó tér. 

Akarat, 

Terjeszkedés a vízszintes síkban, 

Kiterjedés, 

Taktika és erő 

Röplabda: 

egyre fontosabb szerepet tölt be a felső 

tagozatban: hangsúly a nyitás 

fogadásán és a labda saját térfélen való 

megtartásán van.  

Alsó nyitás tökéletesítése, a labda 

tudatos irányítása, helyezése.  

Kosárlabda: emberfogásos védekezés 

szabályos kivitelezése, betörések, 

indítások, egyéni vállalások. 

Floorball, 

Atlétika: súlylökés különböző 

technikákkal, gerelyhajítás 

nekifutással. Térdelőrajt rajtgépből, 

vágta, sprint számok időméréssel, 

terepfutások. Magasugrás, távolugrás,  

 

 

 

 

 

 

A forma meg tanulása után kis 

csoportokban kell a mozgást 

gyakorolni, 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok képesek az eléjük állított akadályok bátorsággal és belső összpontosítással történő leküzdésére. 

Vállalják a küzdelmeket, egyéni képességeiket a csapat érdekében tudják mozgósítani. 

A korosztályuknak megfelelő Bothmer-gimnasztika gyakorlatokban alapvető jártasságot szereznek. 

Kondicionális képességeik és állóképességük, monotónia tűrésük szintje javul. 

Az elsajátított sportágakban növekvő tudatossággal vesznek részt. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A korosztályuknak megfelelő Bothmer-gimnasztika gyakorlatokban alapvető jártasságot szereznek. 

Az elsajátított sportágakban növekvő tudatossággal vesznek részt. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

A mozgás órákon való aktivitás minősége, pontossága 

A játékok során a szociális képességek állapota 

 

 

  

INFORMATIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció:  

természettudományos és technikai kompetencia:  

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A diákok ezen az évfolyamon kezdenek foglalkozni az informatikával. Döntő többségük már korábban találkozott a 

számítógéppel. Vannak, akik elég tapasztalat felhasználók, de akadnak olyanok is, akik csak ezután tesznek szert első 

tapasztalataikra. Az év során az operációs rendszer használatával, szövegszerkesztéssel , a prezentáció-készítéssel, a 

levelezéssel és az internetes kereséssel ismerkednek meg, elsősorban tapasztalati úton. Ugyanakkor fontos, hogy egyre 

nagyobb hangsúlyt kapjon az elméleti háttér és a tudatos számítógép-használat is. 

 

Előzetes tudás: 

A tanulók által megszerzett meglehetősen heterogén felhasználói tapasztalat. 
 
 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

 
A diákok megismerkednek az 

operációs rendszer használatával és 

képesek lesznek a szükséges tárolási 

szerkezet kialakítására. Megismerik 

a szöveg és a prezentáció felépítését 

A megismert szövegszerkesztési és 

prezentációs technikák jól 

alkalmazhatók egyéni kiselőadások 

készítésekor bármelyik tantárgy 

tanulása során. Ugyanez vonatkozik 

az internetes keresőszolgáltatások 

Szöveg begépelése, javítása, 

módosítása. Karakterek formázása: a 

betűtípus, a betűméret beállítása,  

dőlt,  aláhúzott,  félkövér  betűstílus.  

Mentés  és  nyomtatás.  Szövegek,  

képek másolása, beillesztése a 
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és képesek lesznek azokat tudatosan 

kialakítani. A szövegekben és a 

prezentációkban képesek 

lesznek táblázatokat, 

képeket, videókat 

elhelyezni és beállítani az 

egyes elemek időbeni 

viselkedését, ahol az 

szükséges. 

Megismerkednek a 

levelezés 

alapszolgáltatásaival és 

képesek lesznek a 

kiválasztott témában 

keresést végrehajtani. 

 

 

alkalmazására. A számrendszerek 

alkalmazása a matematikához, a 

kép- és hangkódolás a biológiához 

és a fizikához kapcsolódik 

szervesen. 

 

A jelek sokfélesége. Az információ 

és az adat fogalma.   Titkosírás és a 

kód. Kettes számrendszer. Számok 

és karakterek kódolása. Kép- és 

hangkódolás. Logikai műveletek. 

Információátvitel (telefon). 

Az informatikai eszközhasználat 

veszélyei. Az IKT eszközhasználat 

és az emberi kapcsolatok, 

viselkedési szabályok. 

A számítógép fő részei. 

Számítástechnikai eszközök 

kezelése. Billentyűzet, egér, 

lemezmeghajtók, nyomtató, 

szkenner  (mikrofon,  hangszóró,  

fülhallgató),  digitális 

fényképezőgép. Hordozható 

számítógép. Mobil kommunikációs 

eszközök. 

Az operációs rendszer 

alapszolgáltatásainak használata.   

Könyvtárszerkezet kialakítása 

háttértáron és adathordozón. 

Kiválasztott állományok másolása, 

mozgatása, átnevezése, törlése. 

Tömörítés és kibontás. hálózat 

használatának alapszabályai. A 

hálózatok felépítése. A helyi 

számítógépes hálózat kezelése és 

szolgáltatásai. 

dokumentumba. A szövegegységek. 

Karakter-, bekezdés- és 

oldalformázás. Műveletek 

vágólappal. Ábrák, rajzok, képek, 

szimbólumok, objektumok 

beszúrása. Kisebb méretű 

dokumentum tervezése, szerkesztése 

(például levél, újságoldal készítése). 

Tabulátorok használata. 

Szövegátrendezése, keresés, csere, 

helyesírás. Táblázat beszúrása 

szöveges dokumentumba. 

Prezentációs dokumentumok 

felépítése, sablonok. Szövegbevitel. 

Képek, mozgóképek. Rajzok. 

Animációk. Táblázatok, diagramok. 

Vetítés, interaktivitás. 

Az elektronikus levelezés 

szolgáltatásai. Levelezőlisták. 

Közhasznú adatbázisok az 

interneten. Hasznos webhelyek.   

Céltudatos információkeresés az 

interneten, részletes keresés logikai 

kapcsolatokkal, kereső 

kifejezések,szűrők. Térképek az 

interneten. Multimédiás anyagok 

keresése és alkalmazása. Csoportos 

kommunikációs formák az 

interneten. 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 
A diákok 

legyenek képesek az operációs rendszer alapszolgáltatásainak használatára, az adataik rendszerezett tárolását segítő 

mappaszerkezet kialakítására; 

ismerjék a szövegszerkesztő szolgáltatásait és legyenek képesek jól formázott, szöveget, táblázatot, képeket 

tartalmazó dokumentumok létrehozására; 

ismerjék a prezentációkészítés alapjait és legyenek képesek  legyenek azt tetszőleges témájú előadás során alkalmazni; 

legyenek képesek használni az elektronikus levelezés és az internetes keresés szolgáltatásait; 

Ismerjék a számok, karakterek, képek, hangok digitalizálásának alapjait és ezek kapcsolatát az ember kép- és 

hangérzékelésével. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Az operációs rendszer alapszolgálatainak használkata 

Prezentációk készítése  

Iternet és levelezési rendszer használata 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az értékelés alapja a munkára vonatkozó szabályok, követelmények, elvárások, és értékelési módok ismertetése, 

megbeszélése és tudomásulvétele a tanulmányok kezdetén.  

Szóbeli megnyilvánulások értékelésének területei: 

feleletek 

a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok 

Írásbeli teljesítmények értékelésének területei: 

füzetmunka minősége tartalmi és esztétikai szempontból 

táblázatok készítése 
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házi dolgozat készítése a tanult programok segítségével 

témazáró  

Egyéb jellegű teljesítmény értékelésének területei: 

szaknyelv elsajátítása 

órai aktivitás, együttműködés mértéke 

önértékelés 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET  
 

festés, rajz 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám:25 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

 

Előzetes tudás:  

A perspektíva és különböző rajzi technikák ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

 Pontos megfigyelés 

Másolási képesség 

Művészeti technikák behatóbb ismerete 

Lényeglátó képesség 

Egyszerűsítésre, elvonatkoztatásra való 

képesség fejlesztése 

A témák nagyrészt a művészettörténet 

epochához kapcsolódnak: egyiptomi, 

görög, római és reneszánsz 

műalkotásokat másolnak. 

A tónusos rajzok mellett, dolgoznak 

vonalas technikákkal is. 

Foglakoznak a rajzi ábrázolás 

alapelemeivel, a vonallal és a folttal. 

Vonalkarakterekkel dolgoznak, 

másolásban és fantáziarajzokban. 

Arcképeket, emberi alakokat rajzolnak 

Új technikákkal ismerkednek, mint a 

mozaik és a freskó. 

Az osztály egy nagyméretű, közös 

alkotást is elkészíthet, ami az 

iskolaépület díszítését szolgálja. 

Kapcsolódási pontok: 

művészettörténet, biológia, irodalom 

Szénrajzok 

Ceruzarajzok 

Pasztellrajzok 

Tus, diópác rajzok 

Festés 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A fiatalok a megfigyelésben pontosabbak, a látvány visszaadásában kitartóbban dolgoznak, mint korábban. A fekete-fehér 

tónusozásban egyre nagyobb gyakorlattal tudnak háromdimenziós rajzokat készíteni, ugyanakkor a sötétség-világosság 

viszonyainak megragadása nagyobb jelentéssel bír számukra. Arányérzékük, térérzékük, formaérzékük és komponálási 

készségük fejlődik. 

Megismerik és használják az új technikákat. A mesterek műveinek értő másolására képesek. 

Fantáziarajzokban fel tudják használni a tanult ismereteket. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Valós arányokkal és többféle technikával legyen képes ábrázolni a megfigyelt látványt. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Az értékelés alapja a munkára vonatkozó szabályok, követelmények, elvárások, és értékelési módok ismertetése, 

megbeszélése és tudomásulvétele a tanulmányok kezdetén.  

Szóbeli megnyilvánulások értékelésének területei: 

műelemzések  

a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok 

Írásbeli teljesítmények értékelésének területei: 

ábrázolás alapelemei 
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tónusos rajzok készítése 

arcképek, emberi alakok másolása, rajzolása 

Egyéb jellegű teljesítmény értékelésének területei: 

kiállítások készítése 

önértékelés 

 

 

 

 

PLASZTIKA 
Kulcskompetencia-területek  

Nyitottság a kézműves munkákkal kapcsolatos ismeretszerzésre, valamint az ezzel kapcsolatos pályák iránt. 

A környezetünkben található természetes anyagok igényeink vagy szükségleteink szerinti átalakítása. 

A technológia és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek ismerete. 

Az elképzelések különféle módon történő kreatív kifejezésének fontossága. 

Az esztétikum mindennapi életben betöltött fontosságának a felismerése. 

A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. 

Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, beépítésének, valamint az új ismeretek és képességek új és más helyzetben 

történő alkalmazásának képessége. 

Az általánosan elfogadott szabályok és viselkedési formák elsajátítása, ahhoz, hogy képes legyen, hatékony és konstruktív 

módon részt venni a személyes és  csoportos érintkezésben. 

A kommunikáció során a szóbeli közlés meghallgatása, megértése, valamint törekvés a tömör, világos, érthető, választékos és 

szakmai kifejezésmódra, és a saját érvek, elképzelések meggyőző módon történő megfogalmazására. 

 

Éves óraszám: 24 óra  

 

Megközelítési szempontok: 

A diákok ez évben újra megtapasztalják a formázás alapelemeit. Megfigyelik és felfedezik a felszínek mozgását és ezek 

emberre gyakorolt érzelmi hatásait, szimbolikáját. Tapasztalatokat szereznek a külső és belső formavilágról. Ennek technikai 

lenyomata az üreges formák alkotása, amikor is két kézzel kívülről és belülről egyszerre dolgozva alkotnak. A statikai 

problémák megjelenése gondolkodásra sarkall, és azok kijavítására ösztönöz. Egyre inkább valósággá válik számukra a 

tárgyalkotás és műalkotás, a valóság és fantázia különbségeinek és összefüggéseinek a megismerése és feldolgozása. 

Megfigyelik és felismerik a formázott alakok különböző minőségeit. 

 

Előzetes tudás: 

A nyolcadikos agyagozás órák ismeretei, különös tekintettel a geometrikus formákkal és az arányokkal kapcsolatos 

ismeretekre. 

  

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A formázás alapelemeinek 

felhasználásával, és azok művészi 

összhangba hozásával egy adott téma 

kidolgozása, művészi megformázása 

 

Két kézzel, kívülről és belülről 

egyszerre történő alkotás technikájának 

elsajátítása 

 

 üreges formák  

 konvex, konkáv formák 

 geometrikus formák 

 organikus formák 

 ember formák 

kialakítása 

 

Tárgyalkotás 

Motorikus képességek 

Forma-, arányérzék, szemmérték 

Tervezés 

Művészi érzék, szépség, esztétikum, 

igényesség  

Térbeliség, térlátás 

Egyéni ötletek, megoldások 

Önbizalom, sikerélmény, motiváltság 

Művészettörténeti epochák 

 

Kezünk által történő mozgásos 

tevékenységi formák 

 

A formázás alapelemeinek (homorú, 

domború, sík, él, csúcs) 

alkalmazásával egy komplett műtárgy, 

szobor, dombormű, plasztika 

létrehozása 

 

Az előző években elsajátított 

tapasztalatok, ismeretek és 

munkamódszerek alkalmazása új 

technikákkal kiegészítve 

 

A verbális közlés megértése mellett a 

munkamozzanatok bemutatásának a 

megfigyelése, alkalmazása 

 

A feladat elkészítésénél nagy hangsúlyt 

kap a már korábban megszerzett 

tudásanyag önálló alkalmazása 

A munkavégzés folyamán pedig fontos 

szerepe van a szakmai jellegű 

beszélgetésnek, megbeszélésnek 

Különböző jellegű feladatok 

elkészítése, megformázása agyagból: 
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Munkamorál, következetes 

munkavégzés 

Együttműködés 

Az anyag és tulajdonságainak, 

valamint megmunkálásának ismerete 

A feladat és megvalósításának átlátása, 

megtervezése 

Az elsajátított ismeretek új feladatok 

esetében történő alkalmazása 

Emlékezet 

Gyakorlati, valamint plasztikus 

gondolkodás 

Együttműködés 

Felfogás, megértés 

Megfigyelés, leutánzás 

Akarat, kitartás, feladattartás 

Szabályszerűség, szabályok követése 

Figyelem, koncentráció 

Önállóság  

Törvényszerűségek megértése 

Következtetések levonása 

Elemzés 

Beszélgetés, megbeszélés, kérdések 

megválaszolása esztétikai és szakmai 

érvek alapján 

Vélemény a saját munkáról, elkészült 

munkáról 

Fegyelem, rendtartás 

 üreges gömb 

 mőbiusz szalag 

 dombormű 

 emberi alak 

 kapcsolódások, két ember 

érzelmeit kifejező 

mozdulatok (birkózók, 

táncosok, szerelmesek stb.) 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Fegyelmezett munkavégzés. 

Tud  párban vagy csoportban együttdolgozni. 

Ismeri és tudja alkalmazni a formázás alapelemeit és az új technikákat. 

Képes a formákat kívülről és belülről egyszerre dolgozva létrehozni. 

Az adott feladatokat megfelelő szinten tudja elkészíteni. 

Képes felismerni és megfogalmazni a formázott művek különböző minőségeit. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Fegyelmezett munkavégzés. 

Legyen képes együtt dolgozni társas munkákban. 

Tudja alkalmazni a formázás alapelemeit. 

A feladatokat elfogadható szinten valósítsa meg. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Az értékelés alapja az epocha elején történő követelmények, elvárások ismertetése, tudomásul vétele, valamint a munka 

megkezdésekor, az annak elkészítésére vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az epocha teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi szöveges 

értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 

Az órákon, az egyes feladatok készítése közben történő folyamatos négyszemközti megbeszélések során a diák folyamatos 

visszajelzést kap munkájáról, előrehaladásáról. 

A munka befejezése után sor kerül egy csoportos értékelő beszélgetésre a diákokkal. Ilyenkor szemrevételezzük az elkészült 

munkákat, megnézzük azok művészi kidolgozását, művészi, esztétikai, statikai és egyéb szempontokból. Megbeszéljük 

egyedi, különleges megoldásait, pozitívumait, esetleg hiányosságait. A diákok önértékelésük során véleményt mondhatnak 

saját teljesítményükről, kész munkájukról, valamint arról, sikerült-e és hogyan megvalósítani az adott feladatot és 

elképzeléseiket. A diákok is véleményt mondhatnak társaik munkájáról. 

Az elkészült munkák az iskolában kiállításra kerülnek, így mindenki számára láthatóak lesznek. 

 

 

KÉZIMUNKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 
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Éves óraszám:  36 óra  

 

Megközelítési szempontok: 
A különböző anyagokkal végzett gyakorlati és elméleti munka segíti a fiatalokat gondolkodási képességeik csiszolásában, és 

abban, hogyan legyenek még inkább tudatában, a természetben fellelhető életfolyamatoknak. Ez segíteni fogja őket különböző 

használati tárgyak ötletes megtervezésében és ez által megfelelő kritikus magatartást fognak képviselni. 

A textilmunka és kosárfonás saját formaerőik megerősítését szolgálják, miközben a ügyelniük kell a pontosságra, aközben a 

munkafolyamatok akaratukat is fejlesztik. A fűzfavesszővel való tevékenység és a szabászat is erős kereteket biztosít, melyek 

során csak fegyelmezett és következetes munkavégzéssel érhető el optimális eredmény.  

Összhangban a fiatalok fejlődési szakaszával, most belső határozottságra van szükségük. 

 

Előzetes ismeretek: 

A nyolcadik évfolyamon tanultak alkalmazása: fércöltés ismerete, testarányok átlátása. Szabásminta készítése segítséggel és az 

önálló munkában való jártasság biztonsága. 

A munkafolyamatok átlátása, a hatékony időbeosztás képessége. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok): 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

Önismereti tapasztalatok további 

elmélyítése a saját méretre készült 

ruhadarab kapcsán.  

A folyamatos, önállóan vezetett 

tevékenység során a türelem és az akaratuk 

erősítése. 

A logikus gondolkodást fejlesztése. 

 

Fantázia, kreativitás fejlesztése, 

a pontosság, mint alapvető követelmény 

erősítése. 

 

Önálló ízlés, belső igényesség további 

fejlesztése. 

 

Kommunikáció és kooperáció fejlesztése. 

 

 

Matematika; 

Geometria; 

Művészetismeret; 

Történelem; 

Biológia; 

Formarajz – rajz - festés; 

 

 

 

Szabászat: 

Méretvétel egy ruhához 

(ismerjék meg saját 

méretviszonyaikat); 

Szabásminta rajzolása és 

változtatása; 

Az anyag kiválasztása: 

minőség, szövet, szerkezet; 

Szabás, bejelölés, tűzés, próba 

és varrás; 

Befejezés: gombok, zipzárak, 

szegélyek, felhajtások, 

nyakkivágások; 

Az elektromos és mechanikus 

varrógép használatának 

megismerése; 

Gomblyukkészítés kézzel vagy 

a géppel; 

Kosárfonás esetén: 

Gyékény, csuhé és 

peddignádból használati 

tárgyak készítése: 

Szabad elgondolás alapján 

tárgyak, fonása. Technikáját a 

fiatalok választják meg a 

használati célnak és az 

esztétikai tervnek megfelelően. 
 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló 

megismeri a varrógép részeit és tud varrni. Ismeri az alapvető öltésfajtákat és a munkafolyamatok sorrendjét.  

saját méretei alapján egyszerű szabásrajzot készít és ennek alapján képes öltözékének megvarrására.  

eligazodik a textilek megválasztásában. Meg tudja különböztetni a természetes és mesterséges anyagokat. Ismeri ezek kezelését 

(mosás, vasalás, vegytisztítás) 

kosárfonás esetén: ismeri a kötési- és fonási technikákat. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

A tanuló 

képes a varrógép működtetésére és használatára.  

képes egyszerű öltözék szabásmintájának készítésére és megvarrására. 

kosárfonás esetén: ismeri a kötési- és fonási technikákat. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A készülő munkadarabok folyamatos javítása a munka során. Mindennapi használat.   

Iskolai kiállítás. 

 

 



 233 

KÉZMŰVESSÉG 
 

RÉZMŰVESSÉG 
 

Kulcskompetencia-területek  

Nyitottság a kézműves munkákkal kapcsolatos ismeretszerzésre, valamint az ezzel kapcsolatos pályák iránt. 

A környezetünkben található természetes anyagok igényeink vagy szükségleteink szerinti átalakítása. 

A technológia és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek ismerete. 

Az elképzelések különféle módon történő kreatív kifejezésének fontossága. 

Az esztétikum mindennapi életben betöltött fontosságának a felismerése. 

A matematika és geometria alapelemeinek ismerete, alkalmazása, valamint hajlandóság a matematikai gondolkodásmódra, a 

kézműves munkákban adódó problémák matematikai és geometriai úton történő megoldására. 

A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. 

Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, beépítésének, valamint az új ismeretek és képességek, új és más helyzetben 

történő alkalmazásának képessége. 

Az általánosan elfogadott szabályok és viselkedési formák elsajátítása, ahhoz, hogy képes legyen, hatékony és konstruktív 

módon részt venni a személyes és  csoportos érintkezésben. 

A kommunikáció során a szóbeli közlés meghallgatása, megértése, valamint törekvés a tömör, világos, érthető, választékos és 

szakmai kifejezésmódra, és a saját érvek, elképzelések meggyőző módon történő megfogalmazására. 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Ebben az életkorban kezdődik meg a fiatalok életében egy olyan újszerű akarati fejlődés, melynek során immár belső 

indíttatásból, belső irányítás által a fiatal önmagát aktivizálva akarja energiáit és akaraterejét valamilyen formában a külvilág 

felé megmutatni. A réz megmunkálása a saját alkotó és formáló erőiket kelti életre. E munkák határozottságot, éberséget 

követelnek meg. A feladatok elkészítésénél a hosszan tartó, ritmusos kalapálás kitartást és összpontosítást igényel, de 

önmagában is jótékony hatása van leginkább az akarat edzésében. Az üreges, belső térrel rendelkező edények készítése 

egyfajta szimbolikus kifejezése a kamaszodó fiatalok befelé fordulási vágyának. A rézzel való munka, de különösen egyes 

megmunkálási formái, pl. az izzítás, a tűz használata, a forrasztás és ennek során az ón olvadása rendkívül megkapóak, nagy 

élményt jelentenek egy fiatal számára, így nagyon sok nevelő erő is rejlik e tevékenységben. 

 

Előzetes tudás: 

A korábbi kézműves és művészeti órák tapasztalatai, gyakorlatai. 

A rézmunkák során alkalmazott alapformákat (domború, homorú, sík, egyenes, görbe, él) már ismerik, megvalósításukkal az 

elmúlt években más anyagokból (agyag, fa) való munka során már találkoztak. 

Pontos mérés, geometriai formák ismerete, azok szerkesztése. 

A 6. 7. 8. osztályos fizika epochákon a hőről, a 7. osztályos kémia epochán a hőről és az égésről tanultak. 

A fémek és megmunkálásuk a 8. osztályos kémia tantárgyban jelent meg, így foglalkoztak már a rézzel, a színesfémekkel, az 

ötvözetekkel. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A megmunkálás során különböző 

munkamódszerekkel a síkból (rézlemez) térbeli 

létrehozása történik.  

 

A kalapácsütések és az anyag alakváltozása 

közötti összefüggés megértése, így a 

domborítási technikával a kívánt forma 

kialakítása. 

 

Tervezett formára történő szabályos hajlítás 

technikája. 

 

Szakszerű szegecselés kialakítása. 

 

A fémek olvadásán keresztül történő 

anyagkapcsolás megértése, a forrasztás 

szakszerű alkalmazása. 

 

Tárgyalkotás, értékteremtés 

Motorikus képességek 

Önbizalom, kedv a témához, sikerélmény 

Forma-, arányérzék, szemmérték 

Tervezés, egyéni megoldások 

Művészi érzék, esztétikum, szépség, igényesség 

9. osztályos kémia epocha, az 

égés, a hő. 

 

9. osztályos földrajz epocha, 

vulkanikus hegységképződés, 

ércesedés, a réz képződése. 

 

 

9. osztályos történelem 

tantárgy, a rézkor, valamint a 

fémek szerepe az ipari 

forradalom idején és az újkori 

technikai vívmányokban. 

 

 

 

 

Szerszámok és eszközök segítségével 

kezünk által  történő mozgásos 

tevékenységi formák:  

-mérés 

-kijelölés 

-vágás 

-reszelés, sorjázás 

-egyengetés 

-kalapálás, domborítás 

-hajlítás 

-szegecselés 

-forrasztás 

-fúrás 

-maratás 

-fényezés 

 

A feladatok elkészítése során nagy 

szerepet kap az anyagmegmunkálás 

törvényszerűségeinek  megértése 

gondolkodási és az adott helyzetekben 

fölmerülő problémamegoldási 

képesség. 

 

A munka folyamán pedig nagyon 
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Térbeliség, térlátás 

A feladat és megvalósításának átlátása, 

megtervezése 

Munkafolyamatok tagolása, lépések vázolása 

Az anyag ismerete 

Érték felismerése az anyagban, és az elkészített 

tárgyban 

Precizitás, pontos mérés, szerkesztés, 

szemmérték 

Szerszámok és technikák ismerete 

Az elsajátított ismeretek és munkamódszerek, új 

feladatok és körülmények között történő 

alkalmazása 

Munkamorál, következetes munkavégzés 

Odafigyelés, koncentráció, összpontosítás 

Önállóság 

Emlékezet 

Logikus és gyakorlati gondolkodás 

Plasztikus gondolkodás 

Akarat, kitartás, következetes munkavégzés 

Ritmus  

Megfigyelés, leutánzás 

Felismerés, megértés 

Következtetések levonása 

Összefüggések 

Ok-okozati viszony 

Szabályszerűség, törvényszerűségek megértése 

Tudatosság 

Saját magunk ellenőrzése 

Különböző folyamatok megfigyelése, 

átgondolása, ezek lényegének megértése, majd 

következtetések levonása, mindezek érthető, 

világos, szakmai nyelven történő magyarázata, 

logikus érvelés 

Fogalmak, tények, törvényszerűségek ismerete, 

folyamatok átlátása, jelenségek megértése 

Beszélgetés, megbeszélés, kérdések 

megválaszolása logikus és szakmai érvek 

alapján 

Fegyelem, rendtartás 

fontos a szakmai jellegű beszélgetés, 

megbeszélés, különösen a 

megfogalmazódó kérdések 

megoldására való törekvés, ésszerű 

indoklás és  logikus érvelés alapján. 

 

Különféle dísztárgyak és használati 

eszközök készítése vörösréz lemezből: 

-réztál (kör vagy ovális) 

-Hatszögletű gyertyatartó 

-sütőformák (csillag, virág alakú, 

egyéni tervezésű) 

-fali gyertyatartó 

-olajmécses 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Alapismeretekkel rendelkezik a vörösréz képződéséről, ércből való kinyeréséről, valamint felhasználási területeiről. 

Ismeri a vörösréz legfontosabb fizikai és kémiai alaptulajdonságait (pl. besorolás, vegyjel, hővezetés, elektromos áram 

vezetés, ellenállás, olvadáspont, oxidáció, alakíthatóság, nyújthatóság).  

Tisztában van a vörösréz néhány mitológiai, történelmi, kultúrtörténeti vonatkozásával (szerepe különböző történelmi 

korokban, pl. rézkor, Egyiptom, Görögország, valamint a művészetekben).  

Ismeri a réz megmunkálásban használatos szerszámokat, munkaeszközöket, azokat szakszerűen és biztonságosan tudja 

használni.  

Jártas a vörösréz lemez jellemző megmunkálási módjaiban, technikáiban (kijelölés, vágás, sorjázás, egyengetés, hajlítás, 

domborítás, szegecselés, forrasztás, maratás, fényezés). 

A tanult technológia alkalmazásával tud tárgyakat készíteni, ügyelve azok használhatóságára, esztétikumára. 

Figyel a vörösréz takarékos és gazdaságos felhasználására.  

Fegyelmezett munkavégzésre képes. (A fokozott balesetveszély miatt törekedni kell a sérülések elkerülésére (pl. lemezvágó 

olló helyes használata, kiálló éles, hegyes részek eltávolítása, különös figyelem a salétromsavas maratásnál, a nyÍlt lánggal 

történő lágyítás és forrasztás során a gázpalack és pisztoly biztonságos használata). 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Fegyelmezett munkavégzés, a fokozott balesetveszély miatt törekedni kell a sérülések elkerülésére. 

Ismerje a vörösréz legfontosabb alaptulajdonságait (hő-, elektromos áram vezetés, olvadáspont, alakíthatóság, stb.). 

Ismerje a rézmegmunkálásban használatos szerszámokat, munkaeszközöket, azokat szakszerűen és biztonsággal tudja 

használni.  

Ismerje a vörösréz lemez alapvető megmunkálási módjait, technikáit. 

Figyeljen a vörösréz takarékos és gazdaságos felhasználására.  

Az éves munkákat elfogadható minőségben készítse el.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  
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Az értékelés alapja az éves munkára vonatkozó, év elején történő követelmények, szabályok, elvárások ismertetése, 

tudomásul vétele, valamint az egyes munkák megkezdésekor, az annak elkészítésére vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az egész tanév vagy epocha teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év 

végi szöveges értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 

Minden egyes munka befejezése után sor kerül egy értékelő beszélgetésre a diákkal. Ilyenkor szemrevételezzük elkészült 

munkáját, megnézzük megfelel-e az elvárásoknak, alkalmas-e a funkciójára, ha lehet, ki is próbáljuk. Megnézzük és 

megbeszéljük továbbá esztétikai kidolgozását, kiemelve pozitívumait, esetleg hiányosságait. 

Egy-egy különlegesen szépen vagy egyedi megoldásokkal elkészített munkát az egész csoport előtt is megnézünk, 

megbeszélünk. 

A tanév végén kiállítást szoktunk rendezni az iskolában az egyes osztályok az évben készített munkáiból, melyen a kézműves 

órákon készült dolgok is ott vannak. E munkák gyakran elkerülnek a város más intézményeibe, kiállításaira is. 

 

 

 

DRÁMA 
 

Kulcskompetencia-területek  

Személyközi és interkulturális 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

 

Éves óraszám: 25 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Ez az év a polaritások éve, egyaránt fontos a komikum és a tragikum megélése. A kilencedikes diákok olyanok, mint a 

kagyló: kívül kemény héj, belül puhaság. Nagyon kritikusak önmagukkal és másokkal szemben is. Belsőleg ideákat, 

eszméket keresnek, külsőleg nehezen találják a szavakat, mozdulatokat. A belső térhez óvatosan, finoman lehet csak 

nyúlni, hiszen az önkifejezés nehéz. A feladatok megfogalmazásában fontos a praktikusság és egzaktság, ami 

biztonságérzetet ad, a fantázia a konkrétumokhoz kötődve tud működni. A kilencedikes elsősorban akaratán keresztül 

tanul. Nem intellektuálisan megérteni, hanem cselekvés által átélni akarja a világot. A gyakorlatokban fontos az 

ismétlődés és variáció, a munkavégzés rutinossága és alapossága. Fontosak a szabályjátékok, maga a szabálykialakítás is 

játéklehetőség. Alapvető élményük a belső gátak, vagy a félelem megélése, és ezeknek katarzisszerű átlépése, erre 

érdemes építeni például a vakos játékokban. Használjunk a testi jó közérzet megteremtésére irányuló gyakorlatokat, 

alapszintű testtartás, gesztus, mozdulat, koncentráció-éberség, hangerő és artikulációs gyakorlatokat, nyelvtörőket. Segít 

nekik a gátlásokon való átlépésben, ha ezek testi erőbedobást is igényelnek. A kapcsolatteremtést sokszor akadályozza az 

agresszió vagy a zavar, ezeket oldhatjuk a birkózás legkülönfélébb változataival, illetve kihívásra épülő páros és 

csoportos gyakorlatokkal. Sok mozgásos improvizációt adhatunk, bár mozgásba lendülni nehéz. Erre az órák 

felépítésében figyelnünk kell. A jelenetek lehetnek elnagyoltak, vázlatszerűek: típusokat, tipikus helyzeteket, 

polaritásokat jelenítünk meg. Játszunk és túljátszunk a testtartással, a gesztussal, a szöveg még kevésbé fontos. A 

helyszín, karakter, tárgy pantomimszerű megjelenítése is érdekes, a megbeszélésekben nem elemzünk, hanem azt 

tisztázzuk, mi volt a történetben megérthető és mi nem. 

 

Előzetes tudás: 

Képes egy teljes művészi folyamatban való aktív, kitartó részvételre, együttműködni közösségével egy cél érdekében.  Ismeri 

a színházi alapfogalmakat. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Érzékelés,  kifejezőkészség, 

együttműködés, alkotókészség, 

önállóság, 

tudatosság, befogadókészség fejlesztése 

 

 Értelmezési stratégiák gyakorlása. 

Magyar nyelv és irodalom: a drámai 

műnem megismerése az emberi 

akaratok egymásnak feszülését 

középpontba állító művek. Görög, 

reneszánsz, klasszicista színház, 

modern dráma, abszurd. 

Gyötrődő lírai versek, erős drámai 

balladák és ellenpontként humoros 

versek, rövid prózák a modernitás 

 

Drámaprojekt. 

 

 

 Szabályjátékok. 

 

Testi jó közérzet megteremtésére 

irányuló gyakorlatok. Alapszintű 

testtartás, gesztus, mozdulat, 
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korából. 

 

Gyakorlati élet és emberismeret: 

Élet-halál, 

Bűn- büntetés, etikai, társadalmi 

problémák. 

Hétköznapi életből vett egyszerű 

helyzetek, emberi gyarlóságok.  

 

Zene: improvizáció, építkezés 

improvizatív elemekből. 

Történelem: forradalmak. 

Művészetismeret: görög, keresztény 

művészet. 

Ajánlott darabok: 

Antigoné, Villon, Faludy, Móricz, 

királyjáték, Shakespeare és Moliére. 

koncentráció-éberség, hangerő és 

artikulációs gyakorlatokatok. 

 

Nyelvtörők, mozgásos improvizációk. 

 

Helyszín, karakter, tárgy 

pantomimszerű megjelenítése. 

 

Színházlátogatás. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Képes erősen drámai témák közös feldolgozására. 

A közösség mozdulását, a csoport dinamikáját meghatározó módon jelenlétével alakítani.  Felismeri: a színházi teret a 

közösség figyelme, a szabályok betartása teremti meg. Képes a drámai közös csönd pillanatainak megérzésére, a színpadi 

mozgás formáira figyelni.  A szabálytudat, a gesztus- és térhasználat erősödik. Ismeri a drámai műnem alapvető fogalmait.  

A produkcuiós munkában aktívan, önállóan vesz részt.   

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Képes a tragikum és komikum minőségét átélni. Színpadi gesztusaival érzéseket kifejezni. A produkcuiós munkában aktívan, 

önállóan vesz részt.   

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Előadás, bemutató az iskolai közösség előtt. 

 

 

 ZENE 
 

Kulcskompetencia-területek  

kulturális kompetencia 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

idegen nyelvi kommunikáció 

matematikai kompetencia 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítések:  

Ez a kor az intenzív keresés ideje. Fontos a fogalmak új, racionális alapokra helyezett átismétlése.  

Az individualitás és szabadság kérdései foglalkoztatják a leginkább a fiatalokat, miközben érzésviláguk még a szimpátia és az 

antipátia szélsőségei között mozog. Ez az állapot a zenében a dúr és moll hangnemek kettősségében tükröződik. A 

drámaiságés a humor átélése a zene közvetítésével. 

 

Előzetes tudás: 

egyre jobban eligazodnak a többszólamú hangszeres zenében 

Igényesebb kórusművek előadására is képesek 

Ismerik a hangnemeket, és a modulációt 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Kapcsolódási pontok, 

témák 

Tevékenységi formák 
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Ez a kor az intenzív keresés ideje. 

Fontos a fogalmak új, racionális 

alapokra helyezett átismétlése.  

Az individualitás és szabadság 

kérdései foglalkoztatják a leginkább 

a fiatalokat, miközben érzésviláguk 

még a szimpátia és az antipátia 

szélsőségei között mozog. Ez az 

állapot a zenében a dúr és moll 

hangnemek kettősségében 
tükröződik, amibe a diákok szívesen 

belefeledkeznek.  

A drámaiság (balladák, egyes 

Schubert-dalok) és a humor átélése.  

Továbbléphetünk a ritmikus 

munkában is, a nehezebb ütemek 

(pl. 5/4, 7/4) irányába. Javasolt a 

metronom használata. 

A diákok megtanulnak megérteni és 

előadni különböző stílusú, egyszerű 

vokális és hangszeres műveket. 

Egyes darabok szerkezetét is 

tanulmányozzák, rátekintve a 

zenetörténet bizonyos korszakaira. 

(elsősorban a barokk zenéjét és híres 

zeneszerzőit ismerik meg 

közelebbről.) 

Lehetőség szerint részt vesznek felső 

tagozatos kórusban vagy 

zenekarban, - , akik játszanak 

valamilyen hangszeren. 

- Fény és sötét árnyalatok a 

zenében és a 

képzőművészetben 

 

- A szakrális egyházi és a 

világi zene polaritásai és 

jellegzetességei 

- Történelmi korkép 

 

- A középkor és reneszánsz 

zenei jellegzetessége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Az iskolazenekarban vagy kamaraegyüttesekben 

gyakorolhatják az együtt zenélés művészetét, illetve 

előadásokra is készülnek. 

- Pop- vagy jazzszerű improvizációk az iskola ütős 

hangszer-gyűjteményének felhasználásával, esetleg 

gitárral 

- A diákok által tanult idegen nyelveken is tanulnak 

dalokat 

- Klasszikus dalok és balladák dramatikus dalok (pl. 

Schubert), népdalok, politikai dalok, könnyűzenei 

példák éneklése a capella és kísérettel, 

egyszólamban és többszólamban 

- Hangszeres darabok éneklése és előadása 

hangszeren 

- Hangképzés 

- Általános tanulmányok folynak mind a hangszeres 

munkában, az improvizációs feladatokban, mind az 

a capella művekben (hangsorok, hangközök, 

hármas- és négyeshangzatok, illetve fordításaik, 

zenei írás és olvasás) 

- Műveket leírnak, jellemeznek, összehasonlítanak 

és írásban feldolgoznak 

- Kapcsolatokat keresnek a történelemmel és más  

művészetekkel 

- Zenei életrajzokat hasonlítanak össze (pl. Mozart 

és Beethoven, vagy Bach-Händel-Vivaldi) 

- A kortárs zene jelenségeinek első megtapasztalása  

- Ismerkedés a blues jellemző akkordjaival 

(domináns-szeptim és kvártszekszt-akkord), 

valamint a jazz ritmikus elemeivel 

Zenei formatan: elsősorban barokk szerkesztési mód 

tanulmányozása, (pl. a fúga forma, kantáta, 

oratórium, concerto grosso) 

- Variációs formák megismerése és improvizációs 

lehetőségeinek kiaknázása 

- Különbségek a homofon és polifon szerkesztési 

módok között 

 

A fejlesztés várt eredményei 

A formatani fogalmakat (fúga, variációs formák, kantáta, oratórium, concerto grosso) helyesen használni 

A jazz és blues stílusjegyeit megismerni 

nehezebb ritmusokkal és azok együtthangzásával megismerkedhetni 

Megismerni a jazz és blues stílusjegyeit 

Továbbfejleszteni az improvizációs készségét 

zeneelméleti ismereteit újraértékelni 

Megismerni a barokk szerkesztési módot 

Megtalálni az összefüggéseket a különböző történelmi korok és zenéjük, illetve a zene és más művészetek között 

Különböző műveket, zenei életrajzokat összehasonlítani, írásban feldolgozni, elemezni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes: 

A tanult dalok közül minimum 3 népdalt és műdalt elénekelni 

Egy barokk és egy klasszikus zeneszerző életművét néhány mondattal bemutatni 

Dúr és moll hármashangzatokat felismerni és lejegyezni  

A közös éneklésbe és zenélésbe aktívan bekapcsolódni 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Az értékelés alapja a munkára vonatkozó szabályok, követelmények, elvárások, és értékelési módok ismertetése, 

megbeszélése és tudomásulvétele a tanulmányok kezdetén.  

Az órai munka, aktivitás 

Dúr és moll hangnemek felismerése, megkülönböztetése 

Ének – és ritmusgyakorlatok  

Zenekari, énekkari szereplés 

Beszámolók a tanult zeneszerzők életéről 

Előadás az iskolai közösség előtt 

Városi fellépések 
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Önértékelés 

 

 

EURITMIA 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

Matematikai kompetenciák 

Személyközi és állampolgári kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

A tanulás tanulása 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítések: A felső tagozat kezdetén, elszakadva az osztálytanítótól, önállósodás kezdődik a tanulóknál. 

Ezt sok egyéni feladattal, kisebb csoportos munkával fontos segíteni. A fiatalokban az élet minden területe felé érdeklődést, 

szeretetet, az értékek keresése utáni vágyat kell felkeltenünk, erősítenünk. A humor erőteljesen meg kell, hogy jelenjen a 

munkában. 

 

Előzetes tudás: A beszéd és zeneeuritmia alapelemeinek ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Új tudatos munkamódszer 

kialakítása a cél.  

Dinamika nyelvben, 

zenében és térbeli 

mozgásban: ellentétek 

megismerése  

Saját test geometriájának és 

felépítésének tudomásul 

vétele és uralma  

Mozgások egyéni 

kialakítása és átalakítás 

 

Az ellentétek, a polaritás, 

a fény és árnyék erőteljes 

megkülönböztetésével és 

átélésével egy individuális 

fejlődés indítása. 

Témák: 

dinamika 

Világos-sötét, 

 forte-piano 

Akkordok 

Többszólamúság 

Alliterációk 

Dionüszoszi formák tudatos 

bevezetése (én és te, gondolat, 

érzés, akarat) 

 

 

A zene és irodalom 

tanításhoz szorosan 

kapcsolódik az összes 

tanítási tartalom. 

 

 

Szoros együttműködés 

jöhet létre a szaktárgyat 

tanító epocha adóval. 

A zenei harmóniák megteremtése a térben 

Szép, egyenletesen áramló lépés intenzív 
kidolgozása 
Ritmusok pontos gyakorlás 

tudatos átélése, gyakorlása 

Dallammozgások, a hangmagasság követése 

mozdulattal 

Ütem, ritmus, hangmagasság gyakorlása 

Nagy, bonyolult térformák egyéni, csoportos 

kidolgozása 

Pedagógiai formák: harmonikus nyolcas, 

bolygótánc, én és te, kérdés- felelet, “schau in 

dich, schau um dich” 

Dionüszoszi formák 

 

A fejlesztés várt eredményei:  
A kilenc év során elsajátított euritmiai eszközöket önállóan, az elemeket dinamikusan újra értelmezve tudják használni. A 

részelemeket egyre tudatosabban finomítják, pontosítják, kifejezőeszközeik tára ezzel gyarapodik. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények: 

Önállóan tudják használni az elsajátított euritmiai eszközöket. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Egy téma lezártával vagy a tanév végén előadás bemutatása 

 

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
 

Kulcskompetencia-területek  

Kulturális kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

Éves óraszám: 40 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A vizuális művészeteken, a művészettörténet alkotásain van a fő hangsúly. A nagy művészeti alkotások tanulmányozásának 
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célja, hogy felébressze a művészetben rejlő szépség és nagyság iránti lelkesedést, élvezetet, valamint az alkotó, teremtő 

ember iránti csodálatot. Az érzések kifinomultabbak, árnyaltabbak lesznek, a megfigyelés élénkebbé válik, ahogy a fiatalok 

megismerik a műalkotások szemlélésének módját. Az esztétikai érzék kialakulását a nagy műalkotások megismerésén, 

tapasztalásán keresztül iskolázzuk. Egy további szempont, hogy a nagy történelmi időszakok és a művészettörténeti 

korszakok összetartozására felfigyeljenek, és ezeket, mint átalakulási folyamatokat érzékeljék. Lehet témánk a szépség: Mit 

találtak az ókori egyiptomiak szépnek? Hogyan tapasztalták meg a görögök a szépséget? Mi volt a szépség elmélete, ideálja a 

reneszánsz idején? Mit jelent a szép az újkor emberének? A témát mindig konkrét, összevethető műveken keresztül mutassuk 

be, hogy jól érzékelhetővé váljanak az átalakulási folyamatok. Életkori sajátosságoknak jól megfelelőek lehetnek a nő- és 

férfiábrázolások vagy a mitikus, keverék lények. Ez utóbbira jó példa, hogy az ókori szfinxet alkotó lények hogyan jelennek 

meg a keresztény művészetben az evangélisták szimbólumaiban. A művészettörténet segítségével alakuljon bennük egy élő 

kép arról, hogy az emberiség fejlődése egy folyamat, amelynek következő állomása a mi korunkból nőhet ki, s ennek 

alakításában már ők is részesek. 

Figyelembe véve az életkori sajátosságokat fontos, hogy ne egyszerűen „felsoroljuk” időrend szerint az alkotásokat, hanem 

segítsük a diákok személyes útkeresését a műalkotásokhoz. A művekkel egyfajta műhelyhangulatban tudnak igazán 

találkozni, amikor maguk is aktívakká válnak beszélgetéseken vagy feldolgozó, kreatív feladatokon keresztül. A 9. 

osztályban az ítélőerő fejlődésének kezdetén erőteljesen élik át a polaritásokat. Ezt a fekete-fehér világot a grafika órák 

tananyaga is tükrözi. A művészettörténet alkotásait is az ellentétek jegyében rendszerezzük és mutatjuk be. Az időben távol 

lévő alkotások párba állíthatók tartalmuk, mondanivalójuk, készítési technikájuk stb. által. A fiatalok rendkívül nyitottak a 

mai kor alkotásaira. Érdemes az ősit, ókorit, középkorit párhuzamba állítani érthető szempontok (pl. azonos téma, motívum, 

technika stb.) alapján újkori, modern kori alkotásokkal. Ezzel a múlt embere felé utat nyitunk, s a fiatal nem csak letűnt idők 

részének látja a múltban létrehozott értékeket, hanem ahhoz is közel tud kerülni, hogy miért csodálhatjuk ezeket ma is. 

Valamint ezen keresztül megéli azt a le nem zárt folyamatot, ami az emberiség útja, s amelynek jelen korunk is aktuális 

állomása. Fontos, hogy a fiatalokban kérdések ébredjenek, hiszen ez az epocha vezeti be őket a következő évek művészeti 

tanulmányaiba, amikor kérdéseikre keresik a válaszokat. 

A filozófiai gondolkodásra még kevéssé képesek. Fontos, hogy konkrétumok, adatok, körülmények, művészeti technikák, 

alkotói életutak ismertetésén keresztül ébredjen bennük a csodálat, a kíváncsiság érzése. Ezeken keresztül tudják keresni az 

azonosulást az alkotással, és ébredhet fel bennük az igény a szellemi tartalmak megragadására. Ezek megfogalmazása 

azonban még korai lenne.  Pl. egy ókori görög templom bemutatásánál a táj és annak megélése lehet a jó kiindulópont (a 

szigetek sokasága, az egymástól hegyekkel és tengerrel elszigetelt völgyek és öblök, a templom képe a tájban, az istenek 

természethez közeli imádata). 

 

Előzetes tudás: 

Az előző évek történelmi, művészettörténeti ismeretei, művészeti technikák ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A figyelem fejlesztése 

Elemzőképesség 

Ítéletalkotás 

Összehasonlítás képessége 

Ókori Egyiptom művészete 

Antik görög művészet 

Római művészet 

Korakeresztény művészet 

Itáliai reneszánsz 

 

 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, eszmetörténet 

Rajz 

Megbeszélés 

Képelemzés csoportosan és önállóan 

Másolatok készítése műalkotásokról, 

különböző technikákkal 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diák fel tudja ismerni a különböző korok emberábrázolásait. 

A mitológiák, mondák, életképek alapján tud következtetni az emberek gondolkodására, életmódjára. 

Meglátja a komponáltságot, kompozíciót. 

Gyakorlatok által megtapasztalja a különböző korok tér- és emberábrázolását. 

Esztétikai- és szépérzéke fejlődik. 

Ismertetni tudja festmények, szobrok készítésének technológiáját, pl. bronzöntés, freskó 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Az órán folyó megbeszélésbe aktívan bekapcsolódjon, otthoni és órai feladatait elkészítse 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Órai munka, aktivitás 

A művészeti korszakok jellemzőinek ismerete 

Csoportmunkákban való részvétel 

Műalkotások másolása, készítése 

 

 

GYAKORLATI ÉLET MODULJAI 
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Mezőgazdasági gyakorlat egy biodinamikus gazdaságban 
 

Kulcskompetencia-területek  

Természettudományi és technológiai kompetenciák 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák   

Vállalkozói kompetencia 

 

Éves óraszám:  80 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A kamaszok a rájuk jellemző, megnyúlt végtagjaikkal sokszor nehezen tudnak koordináltan bánni. A kertben és a 

mezőgazdaságban végzett napi nagy fizikai erőt igénylő sokféle tevékenység segíti őket abban, hogy otthon érezzék 

magukat a saját testükben. Meg kell tanulniuk a bennük ébredő új erőkkel is bánni. A gyakorlat napi rendszeres ritmusa 

pedig a lelki egyensúly megtalálásához ad segítséget. Mindezekhez társul, hogy a munkájuk eredménye látványos lesz: 

megismerik és átélik a hasznos tevékenység örömét. 

 

Előzetes tudás: 
Kertészeti alapismeretek  

 

Fejlesztendő képességek, célok Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Szaktárgyi: 

Környezeti nevelés; 

az általános ismeretek fejlesztése a 

kertművelésről, valamint az 

élelmiszerek származásáról; 

Megismerni  a növénytermesztés 

legfőbb célját, az élelmiszer termelés 

alapjait. 

Megismerni  és tapasztalni a vetést és 

ültetést, a növényápolást, a 

betakarítást, a terményfeldolgozás és 

tárolás alapjait. 

A humusz fogalma, és annak a Föld 

termőképességében betöltött szerepe. 

„Kétkezi” tapasztalatot szereznek 

arról, hogy a komposztálással hogyan 

növelhető a talaj termékenysége – ez 

egyben a környezetvédelem egyik 

alappillére. 

Módszertani:  
Lehetőség biztosítása az alkotó 

tevékenység és az ápoló felelősség 

gyakorlásához; 

gyakorlati tevékenység életszerű 

oktatása, ami jól kiegészíti az 

elméleti tárgyak oktatását; 

az élő és élettelen természeti 

környezettel való közvetlen 

találkozás helyszínének 

megteremtése; 

előadások, beszélgetések a gazdaság 

működéséről; 

hasznos a gyakorlatot követő 

általános megbeszélés az osztállyal.  

Szociális:  

Az együttesen végzett munka révén 

megtapasztalhatják a szociális élet 

alapjait; 

Párhuzamosan élhetik át a 

gazdálkodásban rejlő egyensúlyt és 

harmóniát a közösen végzett, 

összehangolt munka harmóniájával; 

Individuális: 
Motiváció fejlesztése a más 

tantárgyakkal való kapcsolatok révén 

A gyakorlat során a diákok a következő 

témákkal ismerkedhetnek meg: 

A mezőgazdálkodás lényege. 

A mezőgazdasági üzem egységei: 

szántóföldi növénytermesztés, 

takarmánynövény termesztés. 

Étkezési és ipari növények 

termesztése, állattenyésztés és 

állattartás, ezen belül: a szarvasmarha 

jelentősége, zöldségtermesztés, 

gyümölcstermesztés, gyógynövény 

termesztési alapismeretek, 

erdőgazdálkodási alapismeretek, 

tájgazdálkodás. 

A gazdaságban dolgozók kapcsolata az 

üzemmel és ezen keresztül az oktatási 

feladatokkal. 

A gazdaság szociális viszonyai: a 

gazdaság dolgozói – a gazdaság 

támogatói – a fogyasztói kör. 

A gazdaság és a közgazdasági 

környezet, a gazdálkodók  reális 

gondjai: úgymint a termelési költségek, 

a termékek ára, új berendezések 

beszerzésének szükségessége, az 

európai-uniós és a hazai kifizetések 

helyzete, stb. 

A növények egészséges fejlődésének 

feltételei. 

Mi a különbség az élettelen kőzet és a 

termőtalaj között (geológiai és talajtani 

alapismeretek). 

A vegyszeres mezőgazdálkodás 

kialakulásának körülményei; a 

vegyszerhasználat hatása a termőföldre 

és a környezetre, környezetvédelmi és 

humán egészségügyi veszélyek. 

A levegő nitrogénjének megkötése 

(pillangós növények, szántásos 

talajművelés). 

A komposztálás és a talajmunka: mit 

jelent a megfelelő talajélet a növények 

számára. 

A komposztálás hatékonyságának 

fokozása pl. biodinamikus 

Megismerik a mezőgazdasági üzem és a 

kert környezetének élővilágát, miközben 

részt vesznek magában a zöldség-, 

gyümölcs-, gyógynövény- és 

virágtermesztési folyamatokban.  

A gyakorlat során a gazdaságról, annak 

földrajzi, gazdasági, és szociális 

adottságairól, valamint a napi 

munkamenetről naplóvezetés 

A gyakorlat során elhangzó  

előadásokról is jegyzetet kell 

készíteniük.  

Észlelési gyakorlatokat végezhetnek. a 

közvetlen természeti élményeket 

tudatos szintre lehet emelni. 

Művészi munkaként a környező tájról, 

annak elemeiről és a legelő állatokról 

végeznek megfigyelést, készítenek 

rajzokat. 
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Fejlesztendő képességek, célok Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

(biológia, történelem, matematika 

stb.). 

A gyakorlat egy komplex képet alakít 

ki az emberi létezés alapvető 

feltételeiről. Ez a fajta komplexitás 

segít a gyerekeknek kapcsolódási 

pontokat találni, illetve egyre 

nagyobb rálátást biztosítani a 

kertben, a gyümölcsösben, a 

szántókon, az istállóban, a 

konyhában és a házkörüli 

munkákban végzett tevékenységek 

sokrétű összefüggéseivel. 

A tevékeny ember által a 

mezőgazdálkodás során alakított 

kultúrtájhoz való kapcsolat 

formálódik. 

A foglalkozások során megismerik a 

felelős tájgazdálkodás fogalmát  és 

gyakorlatát is. 

 

preparátumok segítségével. 

A növényszaporítás módjai. 

Mi a különbség a természetes táj és a 

kultúrtáj között. 

A kultúrtáj megőrzésének és 

ápolásának alapeszköze: az ökológiai 

mezőgazdálkodás, ezen belül a 

biodinamikus gazdálkodás, mint a 

növénytermesztés, 

takarmánytermesztés, állattenyésztés 

és trágyagazdálkodás egyensúlyára 

törekvő mezőgazdálkodási mód. 

Hogyan alkothat „életközösséget” a 

talaj, a növény, az állat és az ember 

Az üzem és a gépesítettség: a lóval és a 

géppel való munkavégzés kérdése. 

Az egészséges táplálkozás kérdései. 

A GMO és az emberi felelősség 

kérdései. 

A GMO növények termesztésének 

veszélyei. 

 

Kapcsolódási pontok: 

Kertészet  
Biológia: növény és állattan, 

Földrajz: geológiai ismeretek, 

kőzettan 

Kémia: elemek, ásványtan, oldatok 

Gazdasági ismeretek: vállalkozás 

Történelem 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A cél egy belső „kép" létrehozása, amit a tanulók, kísérő tanárok és szülők a biodinamikus üzemi gyakorlat során kapnak - 

mezőgazdasági, kertészeti, és nem utolsó sorban: a szociális alapokon történő működés körvonalainak megismerése során. 

Egyúttal felismerik, hogy a kert- és mezőgazdálkodás egy termelő tevékenység, ahol költségek és bevételek vannak, ahol a 

gazdálkodás eredményessége biztosítja az ott dolgozók megélhetését – miközben az értékesítésen keresztül mások 

élelmezéséről is gondoskodik.  

A megfelelő szakmai (mezőgazdasági, kertészeti és pedagógiai) felkészültséggel vezetett foglalkozások során a 

mezőgazdálkodáson keresztül a tanulók az évszakok változásának tudatos figyelemmel kísérésével átélhetik az év nagy 

ritmusait. Erre ma különösen fontos figyelni, mivel a nagyfokú gépesítettség és ez elektronikus információáramlás özönében 

könnyen megtörténhet az elszakadás a természeti folyamatoktól. 

A szakmai ismeretekkel párhuzamosan szempontként tűztük ki, hogy a gyerekek a kertészeti és mezőgazdasági 

tevékenységeken keresztül képessé váljanak saját lehetőségeik felismerésére. Az élővel (az élő környezettel, növényekkel, 

állatokkal) való munka elengedhetetlenül fontos a felelősségre nevelés szempontjából is. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A gazdaságról, annak földrajzi, gazdasági, és szociális adottságairól, valamint a napi munkamenetről  napló elkészítése, a 

saját tapasztalatok, élmények  feldolgozása. 

Jegyzetek elkészítése a gyakorlat során elhangzó előadásokról 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Napló, jegyzetek készítése. 

Beszélgetés, a tapasztalatok megosztása, megvitatása. 

 

 

EMBERISMERET ÉS ETIKA IV. 
 

Kulcskompetenciaterületek:  

Anyanyelvi kommunikáció 

saját érvek meggyőző módon történő megfogalmazása szóban és írásban, valamint mások írásban és szóban 

kifejtett nézőpontjainak a teljes mértékű figyelembevétele 

mások véleményeinek és érveinek nyitott módon történő megközelítése, konstruktív, kritikai párbeszéd folytatása  

a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalás 

Állampolgári kompetenciák : 

az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítása  
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nézőpontbeli különbségek felismerése és megértése 

Vállalkozói kompetencia: 

a változás kiváltására való törekvés 

az egyén saját cselekedetei iránti felelősség vállalása 

 

Éves óraszám:  30 óra  

 

Módszertani megközelítések: 

A Waldorf-iskola mindennapjaiban természetesen van jelen az erkölcsi nevelés, az emberismeret, mely mind a tantárgyi 

ismeretanyagban, mind a feldolgozás módszerében megjelenik. A történelem, irodalom órák keretében sok 

magatartásmintával, élethelyzettel, sorstörténettel találkoztak már eddig a diákok. Ebben a modulban alapvető etikai 

fogalmakkal bővítik ismereteiket, újabb szintre emelve ez által a már korábbi tapasztalataik feldolgozását. Az életközeliség, a 

problémaközpontúság az egyes témák feldolgozásában továbbra is fontos szempont. Korunkban nincsenek kész válaszok, 

értékdilemmákkal élünk együtt. A beszélgetéseink a probléma, felvetődő kérdés tudatosítására, jelentőségére irányul. Ez 

összhangban áll a Waldorf-pedagógia etikai individualizmusával. 

 

Előzetes tudás 

A mindennapokban megélt tapasztalatok, korábbi olvasmányélmények. Az előző években a főoktatás etikai vonatkozású 

beszélgetései. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Kapcsolódási pontok, 

témák 

Tevékenységi formák 

Saját nézőpontok, vélemények megformálásának 

képessége szóban és írásban 

Szövegelemzés jártasságának mélyítése 

 

Több szempontból történő elemzés képességének 

fejlesztése, társadalmi hatások, következmények az egyes 

emberek életére 

 

 A figyelem irányítása:  

 a szolidaritás érzésére, a közösségért való 

felelősségvállalás képességére 

az élet tiszteletére, a kényszermentes párbeszédre, korunk 

erkölcsi kihívásaira 

 

 

 

 

 

 

 

Az ember mint értékelő és 

erkölcsi lény 

Társadalmi szerep és 

önazonosság 

Szabadság  

felelősség 

lelkiismeret 

 törvény  

választás  

helytállás 

személyiségetika 

magánérdek és közjó 

közéletben való részvétel 

többség és kisebbség 

a szegénység 

szólásszabadság, reklám 

Eutanázia, abortusz 

Géntechnológia 

Nagy vallási kultúrák 

 

XIX-XX. századi tudósok, 

közéleti emberek 

életrajzának feldolgozása 

Beszélgetések kisebb és 

nagyobb csoportokban 

Problémafelvető írásbeli 

munkák készítése 

Vita 

Drámajáték 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

 

Ismeretei a korkihívásokról bővülnek, ezek iránt érzékenységet, érdeklődést tanúsít. 

Saját érveit meggyőző módon képes megfogalmazni szóban és írásban. 

Képes konstruktív kritikai párbeszédre, felismeri a nézőpontbeli különbségeket, és megértéssel fordul ezek iránt.  

Magabiztosan képes beszélni nyilvánosság előtt. 

Önálló, képes felelősséget vállalni. 

Rendelkezik kezdeményezőképességgel. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 

Ilyen követelményt nem támasztunk 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 

 

Csoportos és egyéni beszámolók 

Ön- és társértékelések 

Írásbeli munkák  

 

 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 
 

Kulcskompetenica-területek  

anyanyelvi kommunikáció: adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban. 
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digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia csoportmunkában  

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése  

hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám: 30 óra  

 

Módszertani megközelítések: 

A meglévő, intenzív tapasztalásaikon, élményeiken keresztül kell rendszerezniük tudásukat. Az új információk a 

médiatudatosság felébresztéséből, az értő mozgókép olvasáson és íráson alapulva kell, hogy beépüljenek. 

 

Előzetes tudás: 

Az első 8 osztály ismeretei, különös tekintettel az irodalom, a történelem ismereteire, és a művészeti szaktárgyakra. 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi:  

A 3 dimenziós környezet 2 

dimenziós, keretekbe szorítása - 

fényképezés 

A mozgókép és többi művészeti ág 

alapvető jellegzetességeinek ismerete 

A fény-árnyék rögzítésének technikai 

ismerete. 

Módszertani:  
Tervezés, komponálás 

Csoportos kézműves munka 

Szociális: Odafigyelés, érvelés, 

kérdezés, beszélgetés, 

együttműködés, integrálás, 

megbeszélés vezetése, prezentálás, 

indoklás, rendezvényszervezés 

Én: 

Önbizalom fejlesztése, kedv a 

témához, módszerhez, önálló 

vélemény erősítése, gondolat képi 

kifejezése 

Mozgókép: 

Fotótörténet, Camera Obscura építése, 

ősfotó, képregény, fázisképek.  

Történet mesélése állóképek által. 

Filmes műfajok, a film és más 

művészetek. 

Médiaismeret:  

Szórólap, plakát. 

 

Kapcsolódás: 

A főoktatás tantárgyai, különös 

tekintettel az irodalom, a történelem, a 

művészettörténet ismereteire, valamint 

a művészeti szaktárgyak, és az 

informatika. 

Csoportos beszélgetés, vita. 

Egyéni eszközhasználat 

(fényképezőgép) 

Grafikai, festészeti tevékenység 

(plakátkészítés) 

Előadás, szónoklat. 

Csoportos kézműves tevékenység 

(Camera obscura készítése) 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Ismerje meg az állókép alapvető tulajdonságait. 

Tetszőleges kompozíció elkészítése fényképezőgép segítségével.  

Üzenet megformálása plakát által. Plakát elkészítése választott téma alapján. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 

Egy kiállítás keretében rövid bemutatót tart mindenki az által elkészített plakátról, annak üzenetéről, hatásmechanizmusáról. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Az értékelés alapja a munkára vonatkozó szabályok, követelmények, elvárások, és értékelési módok ismertetése, 

megbeszélése és tudomásulvétele a tanulmányok kezdetén.  

Az órai munka és aktivitás.  

Előadások készítése. 

Fényképezőgép, és egyéb eszközök önálló használata. 

Megkomponált fényképek, plakátok, prezentáció készítése. 
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10. évfolyam 
 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció 

a tanulás tanulása 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

állampolgári 

vállalkozói 

kulturális 

digitális kompetencia 

 

Éves óraszám: 175 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Mindenkiben ott lakozik a gyermek, aki játszik, játszik a szavakkal, a tárgyakkal, szerepekkel, aki világokat igazgat játéka 

közben. Az önfeledt játék, a játékba feledkezés képességéből az évek során sokat veszítünk. Az iskolában a szükséges 

konvenció és tradíció teremtő erejének kihasználása mellett nagyon fontos az intuíció képességének fejlesztése is. A fantázia 

és az akarat fejlesztése 10.-es korosztály számára kiemelten fontos feladat.   A poétikát, vagyis a szépírás (tudatos 

nyelvhasználatot) a világ megismerésének egyik fontos eszközeként tanítjuk.  

Ebben az életszakaszban a külvilággal elsősorban szubjektív érzésein keresztül tart kapcsolatot az ember. A helyes 

szó megtalálása ebben az összefüggésben a szubjektum iskolázását jelenti: szubjektív érzésemet összefüggésbe hozni mások 

érzéseivel: a határokat adó formával: érzéseimben törvényszerűségeket keresni.  A művészetben való gondolkodást tanuljuk: 

az ember azon törekvését gyakoroljuk, mely a világ diszharmóniáját tiszta, rendezett, formába kristályosítja.  

 Rudolf Steiner a tizedikes korosztály nevelésében az ítéleterő képességének kialakítását hangsúlyozza. Kosztolányi 

Steinerhez hasonlóan gondolkodik, amikor a költészet értelméről, mibenlétéről beszél: 

"Nincs költő – csodagyermek, és nem is képzelhető el. Miért? Azért mert igaz ugyan, hogy a költészetnek is az ösztönök, a 

homályos, tudattalan  vágyak a mozgatói, akár a zenének, de anyaga az emberi szó, mely - bármily távolról és közvetetten - 

mindig értékítéletet is rejt magában. Ilyesmire csak érett fő képes. Játék a költészet, de az elme játéka is." 

Általános tapasztalat, hogy a nyelvi kommunikáció képessége krízis állapotban van bennük: a diákok már nem és még nem 

képesek kifejezni belső tapasztalásaikat számukra megnyugtató módon. Elsődleges életkori feladat e krízisen való átsegítés. 

A mítosz és a valóság kapcsolatainak felismerésével, az analogikus gondolkodás képességeinek fejlesztése. 

Szabályfelfedeztetés: a kontextus hatása a közlések jelentésére és formájára, a lineáris építkezés grammatikai szabályainak 

alkalmazása, a szavak, terminusok, mondatok és szövegkörnyezetek kétirányú viszonyainak felismertetése és alkalmazása. 

Szövegtípusok interpretálása és alkotása. A racionális és sikeres vita stratégiáinak elsajátítása. A kommunikációs 

magatartásmódok és tevékenységek egyszerre kreatív és normatív használata, a nyelvi norma, illetve az attól való célszerű 

eltérés lehetőségei közti választás képességének fejlesztése.   

Nyelvi problémaészlelés képességének folyamatos ápolása, a szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az 

egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. Kiemelten foglalkozunk a stilisztikai jellemzők 

vizsgálatával.  
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A két alapvető versrendszer gyakorlati alkalmazása. A legfontosabb stílusrétegek megismerése, a művészi nyelvhasználat 

vizsgálata költői képek ismerete, az alakzatok gyakorlati, elméleti ismerete. Arany, Ady, Babits életművének ismerete.  

 

Előzetes tudás: 

A magyar nyelv grammatikai rendszerének ismerete, a leíró nyelvtan gyakorlati alkalmazása, az olvasmányok érzelmi úton 

való befogadása, a történet mondás és értelmezés közötti különbség felismerése, az irodalmi mű közös befogadása, a szöveg 

értő olvasása, egyéni olvasási stratégiák kialakítása, az előző évben tanult portrék, memoriterek, drámarészletek tudása.  

 

Fejlesztendő képességek, készségek Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységek 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása. 

Tudatos nyelvhasználat erősítése:  

 

Szövegelemzési eljárások gyakorlata. 

 

Hangos és néma olvasás, írott szövegek 

megértése. 

 

Írás, szövegalkotás. 

Nyelvtani, nyelvhelyességi, szövegtani, 

alapfokú retorikai, stilisztikai ismeretek 

alkalmazása. Az problémafelvető, 

témakifejtő  esszé felépítésének 

gyakorlata. Helyesírás, a leíró nyelvtan 

alapszintű ismerete gyakorlati 

alkalmazása, helyesírási problémák 

felismerése, szabályok, szabálykönyv 

tudatos alkalmazása. 

Szövegformálásnál az önellenőrzés 

igényének kialakítása. 

 

A tanulási képesség fejlesztése. 

Gondolkodás, ítéleterő, törvényalkotás 

képességeinek fejlesztése. 

Figyelem, emlékezet, 

rendezés, lényegkiemelés, 

konkretizálás, általánosítás, 

bonyolultabb analógiák felismerése, 

alkalmazása, 

 analízis, szintézis, absztrahálás, 

egyszerű összehasonlítás.  

Komplex szövegek alkotásához vagy 

megértéséhez használt segédeszközök 

(jegyzetek, vázlatok alkalmazása, 

saját érvek meggyőző módon történő 

megfogalmazása szóban és írásban. 

 Az internetes adatgyűjtés technikái, 

hypertextek, linkek használata.  A 

források megjelölése, az idézés formai 

és etikai szabályai, jegyzetek készítése, 

netikett. A forráskritika technikáinak 

ismerete. 

 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése. 

Szövegtípusok. 

Nyelvi rendszer. 

Retorikai alapismeretek. 

Stílus és jelentés. 

A szövegértési és szövegalkotási 

automatizmusok kialakítása az egyes 

szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani 

jellemzőinek felfedeztetésével. Pl. 

Jellemzések, motívum értelmezések, 

problémafelvetések, stratégiák.  

Erkölcsi, esztétikai és történeti érzék 

 I. Az emberi tudat fejlődésének szakaszai:  

Homérosz: Iliász, Odüsszeia, Ovidius: 

Átváltozások, Nibelung ének Dante: Isteni 

színjáték, Csokonai: Dorottya, Arany 

János: Toldi, Toldi estéje, Buda halála, 

Puskin: Anyegin 

Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak 

kirepülnek 

 

II. A költői életmű, mint a 

felfokozott élet, a személyesig 

kiteljesítése: Ady Endre költészete,  

 

III. A paraszti lét tudata Arany János 

költészetében: Arany- balladák  

 

IV. Az európaiság, humanizmus és a 

kereszténység megélése Babits Mihály, 

Radnóti Miklós életművében 

 

V. A szövegek világa 

- a szövegszervező (grammatikai, 

szemantikai, pragmatikai) erők; 

- szövegfajták, szövegtípusok, 

szövegszerkezet; 

– a szövegköziség és a számítógépes 

szövegvilág. 

 

Retorikai alapismeretek 

– az élőbeszéd fajtái, a nyilvános beszéd, a 

meggyőző szövegműfajok, érvelés, tétel, 

állítás, érvtípusok, cáfolat, bizonyítás. 

 

Stílus és jelentés 

– stíluselemek, stíluseszközök a köznyelvi 

és a művészi szövegekben; 

– stílusrétegek, stílusváltozatok. 

 

Érvelő szöveg gyakorlati alkalmazása 

írásban és szóban az anyaggyűjtéstől a 

megírásáig 

 

Szövegtípusok. 

Nyelvi rendszer: a szöveg szerkezeti 

felépítése, szövegkohézió, címtípusok. 

Stilus és jelentés. 

Jeletéstan. 

 

Memoriterek 

 

Hosszabb elbeszélő költemények 

olvasása, elemzése szóban és írásban  

Problémafelvetéssel meghatározott 

műértelmezés vita: beszélgetések, 

párbeszédek, érvelés, logikus 

következtetés. 

Szubjektív leíró esszék, valamint 

objektív, tételmondatokat 

megfogalmazó általános esszék írása. 

Hallás utáni beszédértés,  ( 

tájékoztatás, kapcsolattartás, 

beszélgetés, meggyőzés, manipuláció 

formáinak alkalmazása, 

felismertetése). 

Kifejező előadási mód kialakítása, 

önálló beszédmű felépítése, pl. 

lineáris és motivikus történetmondás. 

A jelentésrétegek közös és egyéni 

feltárása, önálló esztétikai vélemény 

kialakítása.  

Szövegelemzési, -értelmezési, érvelési 

eljárások gyakorlása. 

Folyékony, olvasható, tagolt 

alaklmazott, kifejtő, ábrázoló, érvelő, 

elbeszélő írások gyakorlata.  

Szövegértési gyakorlatok: 

összefoglalás, lényegkiemelés, 

beszélgetés, beszámolók,  képek 

leírása, jellemzés, hangulatleírás 

irodalmi művek részleteinek újraírása,  

átírása. 

Kreatív nyelvi feladatok a 

stíluskészség fejlesztésére. 

Ritmusgyakorlatok  

 

Önálló kiselőadás készítése. 
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fejlesztése.  

Közösségi-egyéni stratégiák, 

viszonyok, magatartásminták. A 

sorsszerűség, szabadság, akarat, 

ösztön, tudat megjelenési formái az 

egyén és a közösség életében. 

A valóság és mítosz kapcsolata. 

Esztétikai ízlés gondozása. 

 

Digitális kompetencia: Számítógépes 

szövegszerkesztés, kiadványkészítés 

(iskolaújság, blog készítése). 

Történelem 

 Ókori civilizációk kialakulása 

Művészettörténet: Dürer és Rembrandt 

   

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

a magyar nyelv grammatikai rendszerérét átlátni, a leíró nyelvtant, szövegalkotási ismereteit gyakorlatban alkalmazni,  

olvasmányait alapvetően érzelmi, gondolati úton befogadni,  

az irodalmi mű közös befogadására, a szöveg értő olvasására, az irodalmi alkotások szerkezetének, cselekményének 

áttekintésére; a vizsgált művet összetettségében látni: témák, szereplők, események. 

irodalmi művekben szereplők jellemeinek csoportosítására,  irodalmi toposzok, karakterek felismerésére,   

megérteni és használni az irodalom, esztétika, retorika, stilisztika alapvető fogalmait, kifejezéseit 

öt-tíz vers, drámarészlet, memoriter önálló elmondására  

alkalmazni tudja a két alapvető versrendszert gyakorlatban 

önálló kiselőadás 

antológia önálló elkészítésére 

ismeri a tanult alkotók portréit. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanuló képes: 

a magyar nyelv grammatikai rendszerét lényegében átlátni, a leíró nyelvtant  gyakorlatban alkalmazni, 

olvasmányait alapvetően érzelmi úton befogadni, erről konkrét kérdések segítségével  szóban és irányított fogalmazásban 

megnyilvánulni, a történetmondás és értelmezés közötti különbséget felismerni, gyakorlatban vezető kérdésekkel alkalmazni  

az irodalmi mű közös befogadására, a szöveg értő olvasására, a vizsgált művet összetettségében látni: témák, szereplők, 

események. 

legalább öt vers, drámarészlet, memoriter önálló elmondására, 

a tanult alkotók portréit, műveit vezetett kérdések alapján ismertetni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Az olvasás, szövegalkotás, szövegértés képességének, a beszédkészség folyamatos és  évvégi mérése. 

Központi kompetencia-mérés. 

Kiselőadás, fogalmazás, témazáró dolgozat.  

Házi dolgozat, olvasónapló, tollbamondás, memoriterek. 

 

 

MATEMATIKA 
 

Kulcskompetenciák:  

a matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazása/összeadás, kivonás, szorzás, osztás/, valamint mértékegységek, törtek 

matematikai kifejezésmód és gondolkodásmód használatára való képesség 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

természettudományi és technológiai kompetenciák 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenc 

 

Éves óraszám: 130 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Gyakorlati tapasztalatszerzés. A tapasztalatból szerzett információk rendszerezése, igazolása, ellenőrzése.  

Az elsajátított ismeretanyag alkalmazása.  

 

Előzetes tudás: 
Algebrai kifejezések szorzattá alakítása, teljes négyzetté alakítás. Példák halmazokra. Halmazokba rendezés több 

szempont alapján. A matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete. Pont ábrázolása a derékszögű 

koordináta rendszerben. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, 

háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, 
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alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör 

szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Egybevágósági transzformációk. A Pitagorasz-tétel ismerete. Háromszögek 

nevezetes vonalai. 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A másodfokú egyenlet megoldása, 

a megoldó-képlet.  

Másodfokú egyenletre vezető 

gyakorlati problémák, szöveges 

feladatok megoldása. 

A másodfokú egyenlet 

gyöktényezős alakja. A másodfokú 

polinom szorzattá alakítása. 

A diszkrimináns jelentősége. 

Gyökök és együtthatók 

összefüggései. 

Egyszerű magasabb fokú egyenlet 

megoldása. 

Másodfokú egyenletrendszerek. 

Másodfokú egyenlőtlenségek. 

 

Függvények megadása. 

A lineáris függvények ábrázolása, 

tulajdonságai. Az egyenes 

arányosság. A lineáris függvény 

meredeksége. 

A fordított arányosság, mint 

függvény. 

A másodfokú függvények 

ábrázolása, tulajdonságai. 

Függvények transzformációi. Az 

abszolútérték-függvény ábrázolása, 

tulajdonságai. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 

grafikus megoldása. 

 

Véges és végtelen halmazok. 

Részhalmaz. Alaphalmaz és 

komplementer halmaz.  

Halmazműveletek: unió, metszet, 

különbség. Halmazok közötti 

viszonyok megjelenítése.  

Valós számok halmaza. Az 

intervallum fogalma, fajtái.  

Nyitott mondatok igazsághalmaza, 

szemléltetés módjai. 

A matematikai bizonyítás. 

 

 

 

Számelmélet ismeretek 

(oszthatósági szabályok, prímszám, 

összetett szám). 

Prímtényezős felbontás, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb 

közös többszörös. 

Számelmélet alaptétele, 

bizonyítása. 

Matematika történeti és 

számelméleti érdekességek: 

tökéletes számok, barátságos 

számok. 

 

Párhuzamos szelők tétele. 

Középpontos hasonlóság, 

hasonlóság. Arányos osztás. A 

Fizika: mozgási feladatok számolása 

Fizika, kémia: szöveges feladatok 

megoldása 

 

 

 

Önellenőrzés. 

Megosztott figyelem. 

 

 

 

Kémia: 10. osztály: oldatok témakör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: mások 

érvelésének összefoglalása és 

figyelembevétele. 

Etika: következtetés, érvelés, 

bizonyítás és cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Földmérés: a hasonlóság és a 

trigonometriai ismeretek alkalmazása, 

távolságok szögek számítása. 

  

 

Másodfokú egyenletek, 

egyenletrendszerek megoldási 

módszerei, a megoldási módszer önálló 

kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai 

modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott 

eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. A problémához 

illő számítási mód kiválasztása, 

eredmény kerekítése a tartalomnak 

megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek 

szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. 

Összefüggések, folyamatok 

megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a 

grafikon alapján. A vizsgálat 

szempontjainak kialakítása. Függvény 

transzformációk algebrai és geometriai 

megjelenítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igaz és hamis állítások 

megkülönböztetése. Halmazok 

eszközjellegű használata. 

Gondolkodás; ismeretek rendszerezési 

képességének fejlesztése. Önfejlesztés, 

önellenőrzés segítése, absztrakciós 

képesség, kombinációs készség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékozódás a térben. Számítások 

síkban és térben. A geometriai 

transzformációk alkalmazása 

problémamegoldásban. Tájékozódás 

valóságos viszonyokról térkép és 

egyéb vázlatok alapján. Összetett 

számítási probléma lebontása, 

számítási terv készítése (megfelelő 

részlet kiválasztása, a 
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hasonlósági transzformáció. 

Hasonló alakzatok. 

A háromszögek hasonlóságának 

alapesetei. A hasonlóság 

alkalmazásai. 

Magasságtétel, befogótétel a 

derékszögű háromszögben. Két 

pozitív szám mértani közepe. 

Összefüggés két pozitív szám 

mértani és számtani közepe között. 

Szögmértékrendszerek: fok, radián 

(ívmérték). 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, 

tangense, kotangense. 

Alapfeladatok megoldása 

derékszögű háromszögben, 

valamint sík- és téridomokkal 

kapcsolatos gyakorlati számítások 

végzése. 

A szögfüggvények alkalmazása 

általános háromszögben. 

A koszinusztétel levezetése. 

A szinusztétel levezetése. 

részletszámítások logikus sorrendbe 

illesztése). Valós probléma geometriai 

modelljének megalkotása, számítások a 

modell alapján, az eredmények 

összevetése a valósággal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok biztonsággal oldanak meg másodfokú egyenleteket, egyenletrendszereket és egyenlőtlenségeket. Tudják a lineáris-, 

az abszolútérték-, a másodfokú függvényeket ábrázolni koordináta-rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat 

meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a természettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati 

helyzetek leírásának érdekében is. Ismerik a függvény transzformációkat. 
Ismerik a párhuzamos szelők tételét, a háromszögek hasonlóságának alapeseteit, a magasság- és befogótételt, s azok 

alkalmazását. Biztonsággal használják a szögfüggvényeket derékszögű háromszögben. Ismerik a szinusz-és koszinusztételt, 

s azok alkalmazását földmérési feladatokban. Tudnak halmazokat ábrázolni és velük műveleteket végezni. Képesek 

oszthatósági problémákat bizonyítani. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 
Képes segítséggel megoldani másodfokú egyenleteket és egyenlőtlenségeket. Tud ábrázolni lineáris-, abszolút érték-, és 

másodfokú függvényeket. Ismeri a párhuzamos szelők tételét, a háromszögek hasonlóságának alapeseteit, a magasság- és 

befogótételt. Használja a szögfüggvényeket derékszögű háromszögben. Ismeri a szinusz-és koszinusztételt. Tud halmazokat 

ábrázolni és velük egyszerűbb műveleteket végezni. Egyszerűbb oszthatósági problémák megoldására képes. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

órai munka, aktivitás 

írásbeli és szóbeli feleletek 

központi kompetencia-mérés 

 

 

TÖRTÉNELEM 
 

Kulcskompetencia-területek  

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 állampolgári kompetenciák 

 kulturális kompetencia 

természettudományos és technológiai kompetenciák 

 a tanulás tanulása 

 anyanyelvi kommunikáció 

 

Éves óraszám: 60 óra,  

 

Módszertani megközelítések: 

A 10. osztályos diákok számára elsődleges kérdésnek számit az okság és az eredet. E mellett hirtelen ráébrednek, hogy a 

felnőtt lét, melyre eddig a senki által nem korlátozott szabadság világaként tekintettek, és ezért minél hamarabb el akartak 

jutni oda, egyúttal sokkal több felelősséggel is jár. Ettől elbizonytalanodnak, ugyan akkor sokkal nyitottabbá válnak a 

sajátjuktól eltérő nézőpontok befogadására. Ez teszi lehetővé, hogy távolabbra, mélyebbre menjünk a diákokkal a 

történelemben. Megismertethetjük velük a korábbi, miénktől radikálisan eltérő tudatállapotokat, és a közelmúltban saját 
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hazánkat is érintő, maival szöges ellentétben álló politikai rendszereket. Széles körben látniuk kell a változást a vadászó-

gyűjtögető életmódtól a magasan szervezett civilizációkig, és reflektálniuk a változó emberi tudatra, és a modern világ 

tudatformáló szándékaira. Ahelyett, hogy egy leegyszerűsített képet adnánk a technikai és politikai fejlődés menetéről, a 

diákoknak meg kell tanulniuk a különböző társadalmi-gazdasági szervezeteket úgy látni, mint az egymástól eltérő 

mentalitások és tudatformák tükröződését. A tananyag központi témája az emberi társadalmak és a környezet közti kapcsolat 

és az attól való eltávolodás a modern időkben. A korai kultúrákban az eszmék és a technológiák, a vallások és a társadalmi 

struktúrák mind a környezet, a föld, az ég, az évszakok változása, az életet adó folyó áradása és visszahúzódása, az éjszaka, a 

halál és a mennyei összefüggések mély emberi megtapasztalásban gyökereznek. A modern tudat számára nehéz ezt felfogni, 

ezért az eseményeket a szellemiség és tett szoros összefüggéseinek elemzésével kell megközelíteni, lehatolva a mindennapi 

élet ősi sajátosságainak, a tárgyi világban is tükröződő jellegzetességeinek láttatásáig. 

 

Előzetes tudás: 

Érti és használja az eddig tanult történelmi fogalmakat. Fel tudja idézni az 5-6. osztályban tanult, az adott korszakra 

vonatkozó fontosabb eseményeket. Ismeri az alapvető történelmi korszakokat és azok szellemtörténeti alapjait. Konkrét 

példákon keresztül képes absztrakt történelmi-társadalmi (pl. állam) megértésére, és nyomon tudja követni azok 

kialakulásának folyamatát. Önállóan is felismer bizonyos jelenségekhez, eseményekhez vezető okokat és ezek 

következményeit. Képes történelmi források megadott szempontok szerinti feldolgozására, a történelmi atlasz használatára, 

önálló jegyzetelésre. 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Az egyetemes emberi társadalmak és 

a magyarság eredetének, 

államalkotásának tanulmányozása, a 

kapcsolódó események, folyamatok, 

fogalmak ismerete. 

A vadászó, gyűjtögető életmódtól a 

fejlett városi civilizációkig tartó 

fejlődés megismerése. 

Az ókori Hellász és Róma 

történetének és szellemi 

fejlődésének ismerete. 

Ősi és modern kommunisztikus 

elvek elméletének és gyakorlatának 

tanulmányozása, összehasonlítása.  

Oksági kapcsolatok feltárása, a 

gazdaság-, társadalmi szervezetek 

jellege és a természettel való 

kapcsolat között. 

Az általánosítás és a konkretizálás 

gyakorlatának elmélyítése. 

A szellemiség formai kifejezésének 

tanulmányozása. 

A felismert kauzalitás megjelenítési 

lehetőségeinek megismerése.  

Folyamatok objektív, részletekbe 

menő, pontos leírása. 

Objektív érvek gyűjtése saját 

vélemény alátámasztására. 

Ismeretszerzés különböző írásos 

forrásokból, ábrákból, 

szaktudományi munkákból. 

Információk rendszerezésének 

gyakorlása. 

Primer történelmi források elemzése, 

különféle társadalmi-történelmi 

összefüggések felderítése. 

A keleti és nyugati jellegű közösség 

és a vallás elemeinek megismerése. 

Egyéni és társadalmi felelősség 

felismerése a keleties és individuális 

társadalmi szervezetek megismerése 

által. 

Különféle társadalmi-történelmi 

jelenségek, értékrendek 

Történelem: 

Magyar:  

- kapcsolódó költészeti formák, 

műfajok. 

- ókori művek (pl. Gilgames eposz, 

Iliász, Odüsszeia), Biblia. 

- Arany János: Buda halála, 

Niebelung ének 

 

Rajz és festés: 

- ókori technikák (pl. japán 

fametszet, kínai tusfestés) 

honfoglalás kori motívumok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelmi terek domborzati és éghajlati 

jellegzetességeinek tanulmányozása.  

Szabályok, összefüggések önálló/csoportos 

megfogalmazása, tudományos ismeretek 

alapján. 

Konkrét példák egyéni/csoportos gyűjtése 

törvényszerűségek megerősítése céljából. 

 

Jellemző szertartások, korszellemet tükröző 

történetek részleteinek tanulmányozása. 

Szimptómák gyűjtése. 

 

Általános és egyedi jelleg 

megkülönböztetése életrajzokban, 

életlépekben. 

Gyűjtemény összeállítása a korszak alapvető 

kulturális emlékeiből. 

Diagram, ábra, táblázat, függvény készítése, 

megadott szempontok alapján. 

 

Objektív dokumentumok, leletek, források 

megfigyelése. 

Objektív források feldolgozása tanári 

kérdések, hivatkozási pontok alapján. 

 

 

 

 

Jeles ókori források közös elemzése. 

Szóbeli beszámoló népszerű tudományos 

irodalomból, történelmi forrásokból 

származó szövegek alapján. 

 

 

Egyszerű vallási és egyházi modellek 

alkotása. 

 

Társadalmi csoportok jogainak és 
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összehasonlítása saját értékek 

tisztázásának segítésére. 

Az eredet mai lenyomatainak 

tanulmányozása, a korszellem, 

népszellem, mentalitás és 

temperamentum kérdéskörének 

vizsgálatával az önismeret, az 

identitás és folyamatokban történő 

gondolkodás szolgálatában. 

A külső kauzalitás és a származás 

szerepének felismerése  mindennapi 

világunkban. 

kötelezettségeinek összehasonlítása. 

 

 

 

Fogalmazás írása valamely történelmi-

társadalmi és erkölcsi témáról.  

Egyéni úti- és élménybeszámolók 

összevetése. 

„Oral history” módszer, interjúkészítés.  

 

 

 

Lehetőség: interjú más nemzetiségű 

személyekkel. 

   

Fejlesztés várt eredményei:  

A tanuló képes: 

őstörténetünk és államalapításig tartó történelmünk műveltségi ismereteinek és a kapcsolódó történetek, események, 

folyamatok, fogalmak, személyek ismereteinek elsajátítására. 

a vadászó, gyűjtögető életmódtól a fejlett városi civilizációkig tartó fejlődés, valamint az ókori görög és római történelem 

műveltségi ismereteinek és a kapcsolódó történetek, események, folyamatok, fogalmak, személyek ismereteinek 

elsajátítására. 

ősi és modern kommunisztikus elvek ismereteinek elsajátítására, összehasonlítására. 

életszerűen, ugyanakkor történelmi hitelességgel leírni egy történelmi eseményt, helyzetet a szereplők szemszögéből. 

kapcsolatok bemutatására az ősi közösségek, társadalmak jellege és környezeti adottságai között. 

tanár által adott szempontok alapján képes összehasonlításokat végezni. 

különböző típusú információforrásból önállóan ismereteket szerezni, és abból következtetéseket levonni megadott 

szempontok alapján. 

korabeli történelmi források szövegét önállóan értelmezni és abból következtetéseket levonni megadott szempontok alapján. 

a kapott, szerzett információk rendszerezésére tanári segítséggel. 

tájékozódni ókori államformák között és összevetni jelenkori példákkal. 

a megismert folyamatok, jelenségek pontos, részletező leírására. 

egy megismert folyamat lényegének, általános jellemzőinek kiemelésére, összegzésére. 

kapcsolatok bemutatására a tanult kultúrák ábrázolásmódja és szellemisége között. 

adott téma/probléma bemutatásához egyszerű ábra, táblázat összeállítására.  

esszét írni valamely történelmi-társadalmi és erkölcsi témáról. 

önállóan gyűjtött anyagok alapján, segítség nélkül előkészített 5-10 perces szabad előadást tart csak rövid jegyzetre 

támaszkodva. 

szóbeli beszámolót készíteni szemtanúkkal készített interjú alapján. 

fölismerni az európai kultúra ókori keleti és antik gyökereit. 

felismerni a felmerülő jogi, társadalmi fogalmak mai vonatkozásait. 

állást foglalni a tanult történelmi jelenségekhez, eseményekhez kapcsolódó erkölcsi, társadalmi kérdésekben, objektivitásra 

törekedve. 

véleményét kulturáltan, árnyaltan, mások megsértése nélkül megfogalmazni. 

a fejlődés témakörében, a tanult jelenségekkel kapcsolatban érdeklődésének megfelelő kérdéseket megfogalmazni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes: 

őstörténetünk és államalapításig tartó történelmünk, alapvető jellegzetességeinek, ismertetésére. 

a vadászó, gyűjtögető és élelemtermelő életmód, valamint az ókori görög és római világ alapvető jellegzetességeinek 

ismertetésére. 

az ókori keleti, görög és római társadalmak jellemző rétegeinek és kapcsolatainak bemutatására. 

a kommunizmus elméletének és gyakorlatának alapszintű megértése. 

jeles eseményekről, személyekről tanultak rövid elbeszélésére írásban, vagy szóban. 

tanár által adott szempontok alapján egyszerű összehasonlításokat végezni. 

korabeli történelmi források szövegét önállóan értelmezni és abból következtetéseket levonni megadott kérdések alapján.  

a kapott, szerzett információk rendszerezésére tanári segítséggel. 

a megismert folyamatok, jelenségek lényegre törő leírására. 

egy megismert folyamat lényegének, általános jellemzőinek kiemelésére, összegzésére. 

esszét írni valamely történelmi-társadalmi témáról. 
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önállóan választott témában, szabad kiselőadást tartani, rövid jegyzetre támaszkodva. 

véleményét kulturáltan, árnyaltan, mások megsértése nélkül megfogalmazni. 

a fejlődés témakörében, a tanult jelenségekkel kapcsolatban érdeklődésének megfelelő kérdéseket megfogalmazni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Az értékelés alapja a munkára vonatkozó szabályok, követelmények, elvárások, és értékelési módok ismertetése, 

megbeszélése és tudomásulvétele a tanulmányok kezdetén.  

Szóbeli megnyilvánulások értékelésének területei: 

forráselemzések szóban 

feleletek 

hozzászólások 

a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok 

kiselőadás 

szóbeli összefoglaló 

Írásbeli teljesítmények értékelésének területei: 

forráselemző esszé, értekezés 

esszé megadott vagy szabadon választott témában 

írott összefoglaló 

füzetmunka minősége tartalmi és esztétikai szempontból 

órai feladatlapok megoldása 

házi dolgozat, házi fogalmazás 

témazáró dolgozat 

Egyéb jellegű teljesítmény értékelésének területei: 

topográfiai és kronológiai ismeretek elsajátítása 

szaknyelv elsajátítása 

ábrázolás, ábrakészítés, ábraelemzés 

órai aktivitás, együttműködés mértéke 

csoportmunkai szereplés minősége 

bemutató az iskolai közösség előtt 

önértékelés 

 

 

HONISMERET ÉS FÖLDRAJZ 
 

Kulcskompetencia-területek  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák, 

állampolgári kompetenciák, 

kulturális kompetencia, 

a tanulás tanulása, 

anyanyelvi kommunikáció, 

természettudományos és technológiai kompetenciák, 

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

A tanuló tudjon helymeghatározási és egyszerű térképészeti számításokat végezni., mivel a tanuló elveszthet valamennyit a 

magabiztosságából, és elkezd kételkedni dolgokban. Egyidejűleg elkezdi felfedezni saját belső lelki világát, és fokozódó 

éleselméjűséggel közeledik a világ jelenségeihez, ezért képes egyszerű időszámítási feladatokat megoldani.  

 

Előzetes tudás:  

Tudja bemutatni a földi szférák szerkezetét, felépítését, legfontosabb folyamatait ábrák és modellek segítségével.  

Tudja értelmezni az egyes szférák jellemző folyamatainak hatását a mindennapi életre. 

Ismerje a földi szférákat veszélyeztető, környezetkárosító folyamatokat, tudjon azokra példákat mondani.  

Tudja bemutatni, értelmezni a kőzetek körforgásának folyamatát, ismerje a vulkáni tevékenység főbb típusait és szerepét. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudás: 

Fejleszteni a tanulók 

természettudományos és környezettudatos 

gondolkodását a geoszférák jellemzőinek 

megismertetésével. 

Megértetni és példákkal  

A Föld burkai. 

A Föld belső felépítése. 

A Föld mágneses erőtere és hatásai. 

A földön található víz főbb típusai: 

felszíni vizek, óceánok. 

Az tengervíz kémiai és fizikai 

A Föld belső gömbhéjainak 

megismerése ábra, szerkezeti földgömb 

segítségével. 

 

Vízrajzi alapfogalmak felismerése és 

jellemzése ábrák, képek segítségével. 
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alátámasztani a kőzetburok, a 

levegőburok és a vízburok fizikai 

jellemzői, mozgásjelenségei és azok 

következményei közötti összefüggéseket, 

kölcsönhatásokat. 

Megismertetni a vízburok  

tagolódását, a felszíni és a felszín alatti 

víztípusok jellemzőit, egymással való 

kapcsolataikat. 

Tájleírás a tipikus tájakról, 

a kontinensekről. A tájakról szerzett 

ismeretek alkalmazása az övezetesség 

rendszerében. 

 

Szociális: 

Tudja bemutatni, hogyan működik a Föld, 

mint élő organizmus. 

 

Én: 

A tanuló elveszthet valamennyit a 

magabiztosságából, és elkezd kételkedni 

dolgokban. Egyidejűleg elkezdi 

felfedezni saját belső lelki világát, és 

fokozódó éleselméjűséggel közeledik a 

világ jelenségeihez. Célunk, hogy ezt a 

belső fejlődési folyamatot támogatni 

tudjuk a földrajz tananyaggal. 

tulajdonságai. 

A tengeri hullám keletkezése. 

Az óceáni áramlások és az éghajlat 

közötti összefüggések, a felszíni és 

a mélytengeri áramlások (pl. Golf-

áramlat, El Nińo). 

Az ivóvizek jelentősége és 

védelme. 

 

A légkör összetétele, kémiai és 

fizikai tulajdonságai. 

A ciklonok, anticiklonok 

keletkezése és hatása az időjárásra. 

A Föld szélrendszerei és azok 

éghajlat módosító hatása. 

A klíma és a vegetáció 

kölcsönhatása a Föld 

ökoszisztémájában. 

A szárazföldi jég  

felszínformálása és annak hatásai a 

klimatikus és vízrajzi viszonyokra. 

A hóhatár magassága és a terület 

földrajzi szélessége. 

Kapcsolódási pontok: 

Biológia:  

az emberi test 

élő szervezetek biológiája 

Fizika: hő tágulás, fajhő, 

halmazállapotok, halmazállapot-

változások: olvadás, fagyás, 

párolgás, lecsapódás, olvadáspont, 

forráspont, mágneses és gravitációs 

kölcsönhatások, elektromos mező, a 

fény és tulajdonságai, 

fényvisszaverődés. 

Kémia: oldatok, oldódás. 

 

Időjárás- és vízállásjelentés 

értelmezése, egyszerű időjárási 

prognózis készítése adatok alapján. 

 

Aktuális cikkek csoportmunkában 

történő feldolgozása, Véleményalkotás 

az adott témakörökhöz kapcsolódóan. 

 

 

Leírások gyűjtése és elemzése a 

természeti katasztrófákról, az elhárítás 

lehetőségeiről, 

 

Tanulói kiselőadás a feldolgozott 

témákhoz kapcsolódóan 

ismeretterjesztő és szakirodalom 

felhasználásával. 

 

 

 

 

 

 

 

Időjárási megfigyelések önálló 

végzése, mérések, számítások, az 

eredmények ábrázolása diagramokon, 

grafikonokon. 

 

Gyűjtőmunka: vízrajzi statisztikai 

adatok összehasonlítása, számítási 

feladatok megoldása. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diák ismerje a vízburok, légkör összetételét, és szerepét a miden napi életünkben.  

Tudja alkalmazni az időjárási fogalmakat. Ismerje fel a vízburok fontosságát, és hatásait a víz körforgásában.  

Ismerje a globális felmelegedés jelenségét, és legyen képe arról, mi válthatja ki, milyen következményei vannak.  

Tudja bemutatni, hogyan működik a Föld, mint élő organizmus. 

Ismerjék fel és magyarázzák a víz körforgásának, az óceánok és tengerek mozgási, áramlási rendszerének, a folyók és a jég 

felszínformálásának, a tavak keletkezésének folyamatát, a víztisztítás szükségességét és lehetőségeit; 

Definiálják és bizonyítsák példákkal a tanulók a hidroszféra általános fogalmainak jellemzőit, ismerjék fel a természetben, 

képekben, ábrákon, tudjanak példákat mondani előfordulásukra, s mutassák meg a térképen azokat; 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Legyenek képesek a témakörhöz kapcsolódó fizikai, kémiai, biológiai ismeretek alapvető szintézisére. 

Rendelkezzenek a tanulók szilárd ismeretekkel a levegőburokról, használják a témakör alapvető fogalmait írásbeli és szóbeli 

megnyilvánulásaikban egyaránt. 

A ciklon és az anticiklon keletkezését, a nagy földi légkörzést, a monszun kialakulását, a klímaváltozást. 

Legyenek ismeretei a levegő szennyeződéséről. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Csoportmunkában adott témakörben való felkészülés ok-okozati összefüggések bemutatása érvelésekkel való alátámasztása 

vitában, 

Az otthon végzett kutatómunka írásos és szóbeli formában való megjelenítése, 

Az epocha füzetben végzett munka, folyamatos figyelése, és értékelése, 

Szöveges értékelés az epocha alatt végzett munkáról 

 

 

TERMÉSZETRAJZ ÉS BIOLÓGIA 
 

Kulcskompetencia-területek 

 természettudományos és technológiai kompetenciák,  
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 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

 a tanulás tanulása 

 anyanyelvi kommunikáció 

 

Éves óraszám: 40 óra 

 

Módszertani megközelítések:  

Ebben az életkorban a fiatalok már jobban képesek arra, hogy a saját lelki tartalmaikban zajló folyamatokat, változásokat 

tudatosan megfigyeljék és megfogalmazzák. Így tehát fokozottan képesek arra, hogy belülről tekintsenek a saját testük és 

lelkük viszonyára, nem úgy, mint a pubertás korábbi éveiben. Kiindulópontként továbbra is a morfológiai megközelítést 

választjuk, amihez fokozatosan hozzákapcsolódik a lélektani és a pszichoszomatikus szemlélet, a fizikai test és a lélek 

összefüggéseinek felismerése.  

 

Előzetes tudás 

A középtagozatos egészségtan epochák embertani, kémia epochák biokémiai, élelmiszerkémiai, egészségtani ismeretei. 

Járatosság önálló és csoportos munkában, kísérletek megvalósításában. Képesség bizonyos jelenségekhez vezető okok és 

következmények önálló felismerésére, írott információk megadott szempontok szerinti feldolgozására, alapszintű elemzésére, 

önálló jegyzetelésre. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, 

témák 

Tevékenységi formák 

Oksági kapcsolatok feltárása, a 

szervrendszerek működésében és 

kölcsönhatásai között. 

Az általánosítás és a konkretizálás 

gyakorlatának elmélyítése. 

A felismert összefüggések megjelenítési 

lehetőségeinek megismerése.  

Folyamatok pontos, részletekbe menő, 

leírása. 

Ismeretszerzés különböző írásos 

forrásokból, ábrákból, szaktudományi 

munkákból. 

Információk rendszerezésének gyakorlása. 

Együttműködés, kísérletek sikeres 

megvalósítása érdekében. 

Az emberi test vegetatív 

szervrendszereinek 

tanulmányozása, biofizikai, 

biokémiai, és lélektani 

kitekintéssel. 

A nemi szervrendszer 

anatómiai, élet- és 

egészségtani ismereteinek 

elsajátítása. 

A külső környezeti hatások 

és a testműködés szoros 

kapcsolatának felismerése. 

Testműködés és lelki 

jelenségek szoros 

kapcsolatának felismerése. 

 

Biológia: 

Középtagozatos egészségtan 

epochák. 

 

Kémia: 

8. osztály, biokémia, 

élelmiszerkémia 

9. osztály, 

szenvedélybetegségek, 

biológiai oxidáció 

 

 

Pontos, színes morfológiai ábrák készítése. 

 

Lehetőség: sertés vagy szarvasmarha belső 

szerveinek boncolása. 

 

Mikroszkópos vizsgálatok. 

 

Rajzos metszetgyűjtemény alkotása. 

 

 

 

Egyszerű élettani kísérletek. 

 

 

 

 

Fiziológiai folyamatábrák, grafikonok, 

táblázatok készítése önállóan és tanári 

segítséggel. 

 

 

 

 

Szakfolyóiratok, szaktudományi cikkek 

elemzése, bemutatása. 

 

Élettani kísérletek közös megvalósítása. 

 

   

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

a szív és a vérkeringési rendszer morfológiai és fiziológiai ismereteinek részletes elsajátítására (pl. embrionális szívképződés, 

artériák és vénák polaritása felépítésben és funkcióban, kapillárisok, véralkotók, nagy és kis vérkör, anasztomózisok, 

szívműködés – mechanika, érzékelés, hormonális működés, ingerképzés), 

az immunrendszer morfológiai és fiziológiai ismereteinek részletes elsajátítására (pl. nyirokrendszer, immunsejtek, 

immunválasz, immunitás), 

légzőszervek morfológiai és fiziológiai ismereteinek részletes elsajátítására (pl. légutak, pulzus és légzési ritmus 

összefüggései, légcsere), 

az emésztőrendszer morfológiai és fiziológiai ismereteinek részletes elsajátítására (pl. tápcsatorna, emésztés és felszívás, máj, 

epehólyag, hasnyálmirigy, lép), 

a kiválasztás morfológiai és fiziológiai ismereteinek részletes elsajátítására (pl. vese, húgyutak, hormonális kapcsolatok), 

a nemi szervrendszer anatómiai, élet- és egészségtani ismereteinek elsajátítására, 

felismerni a külső környezeti hatások, a lelki jelenségek és a testműködés szoros kapcsolatából eredő összefüggéseket, 
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oksági kapcsolatok feltárására, a szervrendszerek működésében és kölcsönhatásaiban, 

általános élettani és biofizikai törvényszerűségek megértésére, 

élettani folyamatok pontos, részletező leírására, bemutatására, 

a megismert kifejezések helyes használatára, 

társaival együttműködve élettani kísérletek elvégzésére, tanári segítséggel, 

az egészségtani vonatkozások témakörében, a tanult jelenségekkel kapcsolatban érdeklődésének megfelelő kérdéseket 

megfogalmazni, 

az egészségtani vonatkozások témakörében véleményét kulturáltan, árnyaltan, mások megsértése nélkül megfogalmazni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek 

A tanuló képes: 

a tanult vegetatív szervrendszerek morfológiai és fiziológiai ismereteinek alapszintű, lényegi elsajátítására, 

a nemi szervrendszer anatómiai, élet- és egészségtani ismereteinek alapszintű elsajátítására, 

megérteni a külső környezeti hatások, a lelki jelenségek és a testműködés szoros kapcsolatából eredő összefüggéseket, 

alapvető összefüggések megértésére a szervrendszerek működésében és kölcsönhatásaiban 

általános élettani és biofizikai törvényszerűségek megértésére, 

a megismert kifejezések többségének helyes használatára, 

társaival együttműködve élettani kísérletek elvégzésére, tanári segítséggel, 

az egészségtani vonatkozások témakörében, a tanult jelenségekkel kapcsolatban érdeklődésének megfelelő kérdéseket 

megfogalmazni, 

az egészségtani vonatkozások témakörében véleményét kulturáltan, árnyaltan, mások megsértése nélkül megfogalmazni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

A tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, gondolatok 

Kísérleti tapasztalatok megfogalmazása, értelmezése 

Anatómiai és fiziológiai ábrák készítése 

Írásbeli összefoglaló a megfigyelt kísérletekről 

Összefoglaló felelet nagyobb témából  

Önálló kiselőadás 

Felelet, kiselőadás megadott témából. 

Gondosan összegyűjtött, esztétikusan rendezett jegyzetek 

Fakultatív: házi dolgozat egy problémafelvetés kapcsán 

Témazáró dolgozat 

 

 

FIZIKA 
 

Kulcskompetencia-területek : 

anyanyelvi kommunikáció: új ismeretek szerzése nyelvhasználat útján; a természettudományos szaknyelv használata: 

szakszövegek értelmezése, feldolgozása, illetve az adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban 

matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése, elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében. 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése. 

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A tanulók egyre növekvő tudatossággal tapasztalják meg a környezettel való kapcsolatukat, és ennek következtében a 

képzeletbeli tökéletesség és a bizonytalanság egymáshoz való viszonyát.  

Ezen az évfolyamon éppen ezért több tantárgyban is vissza kell menni a kezdetekhez, és  világosan érthető és megalapozott 

fogalmakkal elérni azt, hogy az ismeretek áttekinthetőek legyenek, ami biztonságot adhat a diákok számára.  

Ennek érdekében ebben az évben a fizika tanulmányokban a azokat a témaköröket vesszük át, amelyekben tisztán és 

világosan  ki lehet fejezni az összefüggéseket matematikai formulákkal. A tanulók elégedettséggel tapasztalhatják meg a 
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matematikai állítások, valamint a megfigyelések, mérések eredményeinek egyezőségét (pl. az eldobott tárgy parabolikus 

röppályája esetén).  

 

Előzetes tudás: 
Koordináta rendszer, koordináták megadása, csillagászati alapismeretek (nap, hold, bolygók és csillagok megfigyelhető 

mozgásai, holdfázisok, stb, amennyiben 7. osztályban tárgyalták.), sebesség, erő fogalmak ismeret. 

 

Fejlesztendő képességek Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi: 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

hely, vonatkoztatási rendszer, pálya, 

út, elmozdulás, sebesség, pillanatnyi 

sebesség, átlagsebesség, gyorsulás, 

periódusidő, lengésidő, kitérés, 

tömeg, lendület, erő 

 

Megértések: 

A csillagok, a Nap, a bolygók és a 

hold mozgásai. A különböző 

mozgásformák jellegzetességei. A 

mozgások és a testre ható erők 

kapcsolata. 

 

Felismerések: 

A helymeghatározás többféleképpen 

történhet, és mindig választani kell 

egy viszonyítási pontot. 

Az égbolton megfigyelhető 

mozgásokat lehet értelmezni 

geocentrikus és heliocentrikus 

nézőpontból, a nézőpontokat lehet 

váltogatni. Mindkét értelmezési 

módnak megvan a maga 

létjogosultsága. 

A tudományos vizsgálódás 

szempontjából lényeges és 

lényegtelen elemeket lehet 

megkülönböztetni.  

Matematika módszerekkel 

áttekinthetővé lehet tenni az 

ismereteket.  

 

Módszertani:  
Önálló kísérlet (sorozat) tervezése 

egy adott kérdés vizsgálatára – a 

tudományos vizsgálati módszer 

alkalmazása: kérdésfelvetés, 

hipotézis, kísérlet, a hipotézis 

igazolása/elvetése az eredmények 

alapján. 

Tanult fogalmak és összefüggések 

alkalmazása egyszerű feladatok 

megoldásában 

 

Szociális:  

Csoportos tanulókísérletek és 

tananyag feldolgozás során: 

tervezés, szervezés, munkamegosztás, 

megvitatás, tudásmegosztás  

 

Individuális: 
A tudatosság növelése a környezettel 

való kapcsolatban. 

 Kérdésfelvetés és  

tudatosan tervezett válaszkeresés.  

Mozgástan  

Csillagászati jelenségek 
Mozgás fogalmának értelmezése 

Idő és hely meghatározásának 

alapkérdései:(Ismétlés, tudásbővítés): 

Csillagászati megfigyelések és azok 

értelmezése. Csillagok a Nap és a Hold 

mozgásai, helymeghatározás, 

időmérés. Bolygómozgások és azok 

értelmezése - a geocentrikus és 

heliocentrikus világkép 

További témalehetőségek: 

Copernicus, Brache, Kepler, Galilei 

életrajzának és munkásságának 

összehasonlítása. 

Kapcsolódási pontok: 

Geometria - kör mozgása a körön  

Földrajz - Csillagászat – mozgások az 

égbolton, az évkör, a Hold fázisai. 

Kinematika 
Különböző mozgásformák kinematikai 

jellemzése: 

Inga, rugó mozgása  

Egyenes vonalú, egyenletes mozgás 

Egyenes vonalú, egyenletesen gyorsuló 

mozgás 

Szabadesés, hajítások 

Egyenletes körmozgás 

Számítási feladatok a tanult 

összefüggések alkalmazásával 

Dinamika 
Dinamikai alapfogalmak: Newton 

törvényei, lendület megmaradás 

törvénye, inercia rendszer. 

Statika: 
Egy testre ható erők felrajzolása, erő 

fajták jellemzése.  

További témalehetőségek: 

Newton élete, munkássága. 

Kapcsolódási pontok: 

Matematika – szöveges feladatok 

megoldása. 

 

Mozgásos: 

Égi mozgások modellezése 

 

Szóbeli, írásos: 

A kísérletek tapasztalatainak, a tanult 

törvényszerűségeknek az összegzése 

szóban, írásban. Házi dolgozat 

összeállítsa. A csoportmunka során a 

tervek megvitatása, érvelés. 

 

Szociális: 

Tanári demonstrációs kísérletek – 

frontális. 

Csoportokban végzett tanulókísérletek. 

Közös kísérlettervezés, vita, érvelés. A 

tervezett kísérletek elvégzése, 

tapasztalatainak megvitatása. A 

különböző kísérleti megoldások és azok 

eredményeinek ismertetése, megvitatása. 

 

Önálló 

Önálló, utánanézés, házi dolgozat írása. 

Esztétikus epochafüzet, 

jegyzetgyűjtemény szerkesztése. 

 

Térbeli, vizuális 

Magyarázó rajzok készítése a 

kísérletleírásokhoz. Esztétikus 

epochafüzet. Jegyzetgyűjtemény 

összeállítása. 

 

Gondolkodási, problémamegoldó 

Önálló kísérlet (sorozat) tervezése egy 

adott kérdés vizsgálatára – a 

tudományos vizsgálati módszer 

alkalmazása: kérdésfelvetés, hipotézis, 

kísérlet, a hipotézis igazolása/elvetése az 

eredmények alapján. 

Tanult fogalmak és összefüggések 

alkalmazása egyszerű feladatok 

megoldásában 

 

Gyakorlati tevékenység: 

A megtervezett kísérletek szakszerű 

elvégzése. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
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Nő a tanulók tudatossága a környezettel való kapcsolatukban. 

Megtapasztalják, hogy a megfigyelő, szemlélődő ember a fizikai világ tényeit képes kívülről méréssel megragadni, és az 

eredményeket a logika törvényszerűségeinek alkalmazásával, elmélkedés által belülről végiggondolni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanulók tudják értelmezni, jellemezni a tárgyalt fogalmakat.  

Értik a fogalmak közötti összefüggéseket. 

Képesek alkalmazni a tanult összefüggéseket egyszerű számítási feladatokban. 

A feladatok megoldásában képesek a lényeges adatok kigyűjtésére, a mértékegységek átváltására, a megfelelő összefüggések 

alkalmazására, a végeredmény vizsgálatára (reális-e?). 

  

Számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
Írásbeli és/vagy szóbeli számonkérés – a tanultak összegzése. 

Házi dolgozat készítése megadott témában, önálló kutatással vagy a tanultak összegzésével. 

Egyszerű csillagászati eszköz készítése, működésének ismertetése írásban (pl. napóra, asztrolábium) 

 

 

KÉMIA 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció: új ismeretek szerzése nyelvhasználat útján; a természettudományos szaknyelv használata: 

szakszövegek értelmezése, feldolgozása, illetve az adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban. 

matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése,  elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében. 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám: 30. óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A gondolkodási rendszer alakításának fontos lépése a kvantitatív gondolkodás megerősítése, az ebben történő magabiztos 

tájékozódás.  

A sók témaköre, illetve az ehhez kapcsolódó sztöchiometriai feladatok  alkalmasak ennek kigyakorlására.  

A sók sokféleségében működő azonos logika átlátása rendet teremt a látszólagos összevisszaságban.  

 

Előzetes tudás: 
sók, savak, bázisok, kémhatás, semlegesítés – kémia 7. osztály,  testek jellemzői - geometria 8. osztály, mértékegységek, 

százalékszámítás, egyenes arányosság, algebra, grafikonrajzolás - matematika 6-10. osztály, elektromosság, vezetőképesség – 

fizika 7. osztály, 

 

Fejlesztendő képességek,  Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi:  

Kulcsfogalmak/fogalmak: 

ásvány, só, oldódás, kristályosodás, 

oldat, telített oldat, telítetlen oldat, 

tömény oldat, híg oldat, diffúzió, 

ozmózis, sav, lúg, kémhatás, 

semlegesítés, cserebomlás 

fagyáspontcsökkenés, forráspont 

emelkedés 

Oldatok töménysége (tömeg%), 

egyszerű átkristályosítási példák 

Sav-bázis reakciók egyenleteinek 

felírása szavakkal. 

Sók hétköznapi nevei és kémiai 

nevezéktana 

Megértések  

1.A sók általános jellemzése 
A só keletkezése és kinyerése, 

sólerakódási helyek. 

Kristályosítás és oldás, a 

kristálynövekedés és a növényi 

növekedés összehasonlítása. 

A krisztallográfia alapjai, a 

kristályrendszerek áttekintése, a 

Mohs-féle keménységi skála. 

A sók jelentősége a kémiai iparban. 

További témalehetőségek:  

Az ásványképződés folyamatai. 

Kapcsolódási pontok: 

Ásványtan – ásványok képződése, 

kristálynövekedés 

Földrajz - kőzetek és ásványok 

szóbeli, írásos: 

Összegző feleletek, fogalmazások, 

példamegoldás. 

 

Szociális: 

Tudásmegosztás: egy téma feldolgozása 

és átadása. 

 

Önálló: 

felkészülés egy ásvány vagy 

technológiai folyamat  bemutatására 

önálló kutatómunkával, ismeretterjesztő 

irodalmi  szöveg feldolgozásával. 

gyakorlás - példamegoldások 

Térbeli, vizuális, 

Kristályrendszertan – a hét 
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Fejlesztendő képességek,  Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Az ásványok keletkezésének 

folyamata, átkristályosodás, a 

kristálynövekedés körülményeinek 

hatása a kristályformákra. 

Az oldódás folyamata, a diffúzió és 

ozmózis jelensége. 

A kémiai számítások sztöchiometriai 

alapjai a sav-bázis reakciók példáján. 

Sók neveinek képzése a savak és lúgok 

neveiből. 

Átkristályosítási példák megoldásának 

gondolatmenete. 

 

Felismerések 

Az ásványi világban gondolatilag jól 

megragadható, tiszta és átlátható 

törvényszerűségek uralkodnak.  

A víz, az áramlások, a diffúzió és 

ozmózis jelentősége. 

A kémiai folyamatok számíthatósága 

és a kémiai ipar, a gazdasági élet 

kapcsolata. 

 

 Módszertani:  
Önálló ismeretszerzés ásványtani, 

kémiai szakirodalomból. 

Csoportosítás, besorolás, rendszerezés. 

Adatok táblázatba foglalása, ábrázolása 

grafikonon 

Példamegoldás. 

Egyszerű kémiai egyenletek.  

 

Szociális:  

Kérdésfelvetés, megvitatás, érvelés, 

tudásmegosztás 

 

Individuális: 

Analitikus, kvalitatív gondolkodás, 

tapasztalatok rendszerezésének 

képessége. 

Elvonatkoztatás, törvényalkotás, a 

törvényszerűség alkalmazásának 

lehetőségei és korlátai új helyzetben – 

mérlegelés képessége. 

Pontosság, önellenőrzés. 

Geometria - testek 

2. Az oldatok 
Az oldódás folyamata, 

törvényszerűségei, az oldhatóság 

hőmérsékletfüggése, diffúzió és 

ozmózis, ezek biológiai jelentősége. 

Oldatok jellemzése. 

Átkristályosítás.  

További témalehetőségek: 

 fagyáspont-csökkenés, forráspont-

emelkedés 

Kapcsolódási pontok: 

Matematika – grafikonok, szöveges 

feladatok, algebra, egyenes 

arányosság 

Biológia  - ozmózis, érzékszervek, 

vérkeringés 

3. Savak és bázisok 
Savak és bázisok sóból való 

előállítása, termikus, elektrolitikus 

sóbontás. 

Legfontosabb ásványi savak és bázisok 

tulajdonságai, előállítása fémes és 

nemfémes elemekből. 

Savak és lúgok az emberi szervezetben. 

Technológiai vonatkozások: 

 Savak és lúgok előállításának 

nagyipari eljárásai, ennek történelmi 

jelentősége, a kémiai technika 

fejlődése.  

További témalehetőségek: 

 A sók kémiai analízise 

indikátorok, pH-érték, vízkeménység, 

lágyítás, mosószerek. 

Kapcsolódási pontok: 

Fizika – elektromos vezetőképesség, 

ionok fogalma,  

3. Sav-bázis reakciók 
semlegesítés, kiszorítás, cserebomlás 

Sóképződés a kémiai semlegesítés 

folyamatában, a sók közönséges nevei 

és a nemzetközi nevezéktan. 

Bevezetés a reakcióegyenletek 

egyszerű formájába (lehetőleg még 

képletek nélkül): sav-bázis reakciók. 

Egyszerű sztöchiometriai mérések, 

számítások. 

kristályrendszer jellemzése,  

– ásványok kristályformáinak 

felismerése, ásványok besorolása. 

A kísérletek leírásában szakszerű 

magyarázó ábrák készítése. 

Oldhatósági grafikon szerkesztése. 

 

Gondolkodási, problémamegoldó: 

Rendszerezés, besorolás. 

Oldhatósági, átkristályosítási példák 

megoldása 

Sav-bázis egyenletek felírása, sók 

neveinek megalkotása. 

 

Gyakorlati: 

Kristályrendszertani alaptestek 

elkészítése. 

Önálló kísérletezés. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Az epocha során végzett munka segíti a diákokat annak felismerésében, hogy a jelenségek sokaságában el lehet igazodni a 

tiszta, átlátható törvényszerűségek megragadásával. A fizikai világ ezáltal érthetővé, áttekinthetővé válik. 

Közelebb kerülhetnek a világmindenség nemes felépítésének felfogásához, a polaritások jelentőségének és 

kiegyenlítődésének megértéséhez.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Érti és tudja az ásványképződés folyamatait. 

Tudja jellemezni a tanult ásványokat.  

Ismeri a kristályrendszertan alapjait. 

Tisztában van az oldódás során lejátszódó folyamatokkal. 

Ismeri és érti a diffúzió és az ozmózis jelenségét. 

Ismeri a sók nevezéktanát, a tanult sók közönséges neveit. 

Meg tud oldani egyszerű számolási feladatokat az oldhatóság, az átkristályosítás, a semlegesítés, valamint az oldat 

töménységének számolása témaköreiben. 

Fel tud írni egyszerű sav-bázis típusú kémiai egyenleteket szavakkal. 

 

Számonkérés, értékelés lehetőségei: 
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Tesztek, epochazáró dolgozat. 

Felelet, kiselőadás megadott témából. 

Példamegoldás. 

Házi dolgozat. 

Kevés irányítással, egyre inkább önállóan, esztétikusan, áttekinthetően elkészített jegyzetek, szükség esetén tisztázatok, 

tanulásra alkalmasan összegyűjtött, rendezett szemelvény és jegyzetgyűjtemény. 

 

 

IDEGEN NYELV 
 

Kulcskompetencia-területek : 

Idegennyelvi kommunikáció 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

A tanulás tanulása 

 

Módszertani megközelítések: 

A nyelvi csoport szintjének, tudásának megfelelően tovább tágítjuk nyelvtani ismereteiket, bővítjük szókincsüket. Írásban és 

szóban egyaránt a kommunikációs feladatok kerülnek előtérbe. Egyre több az írásbeli és szóbeli szövegértést gyakoroltató 

feladat. Az önálló, a páros és a csoportmunka továbbra is váltják egymást. A tizedik évfolyamon a magyartanárral 

együttműködve el lehet merülni nyelvészeti témákban. A társalgásban megjelennek a viták, közösen tanulmányozott 

irodalmi mű alapján egyéni gondolatok jelenhetnek meg. Szerepet kaphatnak újra a versek, színpadi művek, jelenetek, 

drámarészletek. 

 

 

 

 

 

 

ANGOL NYELV 
 

Éves óraszám: 104 óra 

 

Előzetes tudás:  

Az előző osztályokban tanult szókincs és nyelvtani szerkezetek ismerete. 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek Témák Tevékenységi formák 

 

 

 

rugalmas gondolkodás 

 

 

 

 

 

 

íráskészség, kreatív írás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emocionális rugalmasság 

 

 

 

íráskészség 

 

 

 

TARTALMAK, 

SZÖVEGOLVASÁS: 

 

Lírai alkotásokban hangsúlyozni 

az életút összefüggéseit és 

ellentmondásait az alkotások 

tükrében. Mi az esztétikum a 

versben. 

Elbeszélések jellemrajz 

hangsúlyozása (főleg modern 

irodalom), a napló- és levélforma 

A romantika: pl: Shelley, 

Wordsworth, Blake, Yeats,  

Humoros szövegek olvasása és 

írása, nyelvi játékok 

Levélírás  

Árnyalt személyiségjellemzés 

 

Ajánlott irodalom: 

Salinger: The catcher in the Rye 

Ernest Hemingway: A Day’s Wait 

Jack London: To Build a Fire 

Thorton Wilder: The Long Christmas 

Dinner and other One Act Plays 

Priestly: An Inspector Calls 

Filmrészletek, forgatókönyvek (pld. 

The Remains of the Day, Jesus Christ 

 

 

 

önálló ismeretszerzés 

 

közös műelemzés 

 

 

 

 

 

 

olvasás gyakorlása, 

szövegalkotás, párbeszéd 

 

vita és érvelés 

 

 

 

írásbeli kifejezőkészség 

 

csoportmunka 

 

 

 

szövegépítés, szerkesztés 
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analízis, szintézis, 

nyelvhelyesség, hosszú távú 

memória 

 

 

  

Superstar) 

Beatles, Simon and Garfunkel 

dalszövegek 

Waldorf Readers: 

Man of Everest. The autobiography of 

Tensing Norgay 

The Old Demon / Father Andrea by 

Pearl S. Buck 

Nelson Mandela: Long Walk to 

Freedom Mahatma Gandhi: The Man 

and His Message, by Donn Byrne 

The Canterbury Tales by Geoffry 

Chaucer 

 

 

NYELVTAN 

 

előidejűség, 

befejezett jelen és jövő idő, 

segédigék,módbeli segédigék 

rendszerezése, 

szenvedő szerkezetek 

függő kérdés 

feltételes mód 3. 

egyszerű és összetett mondatok 

egyszerű igeidőben, segédigékkel is, 

műveltető szerkezet 

 

 

 

SZÖVEGALKOTÁS 

 

 

- 150 szavas önálló fogalmazások írása 

 

- helyesírási gyakorlatok 

 

- nyelvtani szabályok önálló 

alkalmazása. 

 

- kommunikációs témákhoz 

kapcsolódó mondanivaló szóbeli 

megfogalmazása 

 

 

Kapcsolódási pontok: 

irodalom 

nyelvtan 

történelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyelv jártasságok bővülése 

 

 

 

rugalmas gondolkodás 

 

 

logikai műveletek fejlődése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helyesírási készség fejlődése 

 

 

 

 

 

 

beszédkészség és interpretáció 

fejlődése 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Begyakorolt és nem begyakorolt helyzetekben egybefüggő kommunikáció A2 szintű szókincs használatával 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A diákok: 
társalgási szintje, szóbeli kifejezőkészsége tovább fejlődik, a 10. osztály végére a többség várhatóan eléri az A2 szintű 

nyelvtudást, 

tudatosabb, magasabb szintű megértéssel és figyelemmel fordulnak a nyelvtani kérdések felé, 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Tollbamondás, memoriterek, fordítás, fogalmazások, levelek írása, házi és iskolai dolgozatok 

 

 

NÉMET NYELV 
 

Éves óraszám: 104 óra 
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Előzetes tudás: 
az előző kilenc évben tanult tananyag 

rövid, világos és egyszerű üzenetek lényegének megértése 

beszélgetésekben való aktív részvétel 

kérdez és válaszol a mindennapi élethelyzetekben a tanult témák anyagából 

egyszerűen beszél családjáról, önmagáról, lakóhelyéről, betegségről, iskoláról 

a szöveg lényegét kiszűri, a fontos információt megtalálja az adott szövegrészben 

a tanult nyelvi elemekkel összefüggő, rövid mondatokat ír, amely élményeire, információkra vonatkoznak 

képes többféle szövegfajtát olvasni 

 

Fejlesztési  

képességek, készségek (célok) 

Kapcsolódási pontok, és azok témái Tevékenységi formák 

A nyelvi csoport szintjének, 

tudásának megfelelően tovább 

bővítjük szókincsüket. A 

kommunikációs feladatok kerülnek 

előtérbe. Tovább ismerkednek a 

célnyelv hazájának kultúrájával, az 

ott élők szokásaival. Cél; 

mindennapi problémák megvitatása, 

társalgásban való aktív részvétel 

ismerős témák esetén. Egyszerű 

élménybeszámoló az érzések 

bemutatásával, egy-egy rövid 

történet elmondása, vélemények 

megfogalmazása. 

 

Személyes vonatkozások: 

életrajz 

személyes tervek 

család múltja, gyökerek 

-én-érzék 

-szó-, és fogalomérzék 

-figyelem 

-beszéd 

-idői orientáció 

-emlékezet 

 

 

 

 

 

 

Ember és társadalom: 

baráti kör 

a tizenévesek világa, kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel 

-összehasonlítás 

-rendezés 

-analógia 

-analízis 

 

Környezetünk: 

lakóhely nevezetességei, szórakozási 

lehetőségek 

városi és vidéki élet 

összehasonlítása 

-látási, hallási észlelés 

-figyelem 

-téri orientáció 

 

Az iskola: 

az ismeretszerzés különböző módjai 

az iskolai élet tanuláson kívüli 

eseményei 

-összehasonlítás 

-általánosítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etika:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etika:  

Történelem: társadalmi szervezetek 

jellege, egyéni és társadalmi felelősség 

felismerése, értékrendek 

 

 

 

 

Történelem: kulturális és gazdasági 

élet, honfoglalás kori életmód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-egyéni, páros tevékenységek 

 

 

 

-csoportos, és együttes munkák 

 

 

 

-szerepjátékok 

 

 

 

-párbeszédek 

 

 

 

-szóbeli feleletek 

 

 

 

-történet követése 

 

 

 

-személyes társalgás 

 

 

-élménybeszámolók 

 

 

 

 

-szövegértési feladatok 
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-konkretizálás 

-rendezés 

-lényegkiemelés 

 

Munka világa, életmód: 

diákmunka, nyári munkavállalás 

étkezés a menzán, étteremben, 

gyorsétteremben 

ételrendelés telefonon, interneten 

gyakori betegségek, baleset 

 

-összefüggések felfogása 

-analízis 

-általánosítás 

-rendezés 

-szaglás, ízlelés 

-szó-, fogalomérzék 

-én-érzék 

-figyelem, beszéd 

-többszörös összefüggések 

felismerése 

 

Szabadidő, szórakozás: 

szabadidős elfoglaltságok 

színház, mozi, koncert, kiállítás 

sportolás 

olvasás, rádió, tv, internet 

 

-látási észlelés 

-fogalomérzék 

-én-érzék 

-analízis 

-rendezés 

-konkretizálás 

-általánosítás 

 

Utazás, turizmus: 

tömegközlekedés 

nyaralás itthon és külföldön 

-téri orientáció 

-többszörös összefüggések 

felismerése 

-rendezés 

-konkretizálás 

 

NYELVTAN 

A csoport szintjének megfelelően 

tovább tágítjuk a grammatikai 

ismereteket. Lehetőségként 

nyelvészeti témával való közös 

foglalkozás - összehasonlító 

nyelvészeti vizsgálatok -  a 

magyartanárral. Fontos a nyelvtani 

szabályok egyre önállóbb 

alkalmazása. 

 

mellékmondati szórend 

vonatkozó névmás részes és birtokos 

esete 

felszólító mód 

zu+Inf. szerkezet 

visszaható igék 

célhatározói mellékmondat 

melléknévragozás (vegyes és 

gyenge) 

feltételes mód jelen idő 

vonzatos igék 

 

 

 

 

 

Életgyakorlatok:  

Történelem: vadászó, gyűjtögető 

életmódtól a fejlett városi civilizációig 

tartó fejlődés 

 

Biológia: 9. osztály: csontvázrendszer 

és izomműködés 

Biológia: 10. osztály: külső környezeti 

hatások és a testműködés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika:  

Ének-zene: popzene, klasszikus zene 

Művészetszemlélet: Dürer 

Testnevelés, sport: közösségi játékok, 

mozgás és ritmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Életgyakorlatok:  

Földrajz: felszíni és mélytengeri 

áramlások, a légkör összetétele 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: történeti 

változási folyamatok a grammatikában, 

írásrendszerben és helyesírásban, 

 retorikai foglalkozások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-egyéni-, páros munkaformák 

 

-csoportos tevékenységek 

 

 

-együttes munkaforma 

 

-grammatikai játékok 

 

-rejtvények 

 

-szituációs játékok 
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-pontosság 

-rendezés 

-lényegkiemelés 

-idői, és téri orientáció 

-analízis 

-szintézis 

-összefüggések felismerése 

-konretizálás 

-összehasonlítás 

 

 

 

 

 

SZÖVEGOLVASÁS 

SZÖVEGÍRÁS 

Az idegen nyelvek tanulásában 

fontos szerepet játszik és nagy 

élvezetet jelenthet a humor 

érzékelése. A humoros szövegek, 

viccek tanulmányozása szélesítheti a 

tanulók szociális, lelki és kulturális 

horizontját. Cél; az adott helyzetben 

általános vagy részinformációk 

megértése, információk kiszűrése 

hosszabb szövegekből, a 

szövegösszefüggés alapján az 

ismeretlen szavak és kifejezések 

jelentésének kikövetkeztetése. 

 

humoros szövegek, viccek 

anekdoták, érdekességek a német 

kultúrkörből 

a német szellemi élet, a tudomány, a 

művészet hírességeinek 

megismerése 

részletek Kafka, Brecht, Dürrenmatt 

műveiből 

 

 

önálló fogalmazások 

kommunikációs témakörökben 

e-mail írása 

dalszövegek a popzene világából 

írásbeli beszámoló élményekről 

formanyomtatvány kitöltése 

-figyelem 

-rendezés 

-lényegkiemelés 

-analógia 

-összehasonlítás 

-szó-, fogalomérzék 

-énérzék 

-beszéd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalom: Kafka, Brecht, 

Dürrenmatt (Az öreg hölgy látogatása) 

világa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-jegyzetelés 

 

-kreatív írás 

 

-egyéni és csoportmunkformák 

 

-páros tevékenységek 

 

-együttes munkák 

 

-szövegfeldolgozás 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

SZÓBELI INTERAKCIÓ: 

A tanuló: 

képes a célnyelven megértetni magát 

aktívan vegyen részt a részt a társalgásban ismerős témák esetén 

tudjon egyszerű utasításokat adni, kérni, beszélgetést kezdeményezni 

legyen képes beszédhelyzetekben eligazodni 

magabiztosan vegyen részt órai interakcióban, pármunkában 

legyen képes gondolatait, problémáit viszonylag pontosan kifejezni 

tudjon alkalmazkodni a kommunikációs helyzetekhez 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

értse meg az ismerős témájú beszéd főbb pontjait 



 263 

képes útbeigazítás követésére 

megérti a telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információkat 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

képes az olvasott szöveg tartalmának rövid visszaadására, a lényeg kiemelésére 

megérti a mindennapi témákban írt magánleveleket, e-maileket 

a köznyelven írt szövegben megérti az érzéseket, kéréseket, vágyakat 

képes a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetésére 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

képes a mindennapi élethez kapcsolódó témákból érdeklődési köréhez tartozó rövid fogalmazás írására 

képes egyszerű formanyomtatványt kitölteni 

képes egyszerű információt közlő/kérő üzenetek írására 

képes az egyszerű írásbeli műfajok szerkezeti jegyeit követni (pl. levélben, e-mailban, megszólítás, záróformula) 

NYELVTAN 

legyen képes tanári segítség nélkül nyelvtanilag helyes mondatok megalkotására 

a tanult grammatikai elemeket gyakorlás után képes önállóan is alkalmazni mind szóban, mind írásban 

legyen képes nyelvileg összetettebb szöveget megérteni 

a tanult nyelvi szerkezeteket legyen képes beszédhelyzetekben viszonylag pontosan alkalmazni 

 

A továbbhaladáshoz szükséges minimális feltételek: 

SZÓBELI INTERAKCIÓ 

A tanuló: 

képes a célnyelven megértetni magát 

aktívan részt vegyen a társalgásban ismerős témák esetén 

kis tanári segítséggel tudjon egyszerű utasításokat adni, kérni, beszélgetést kezdeményezni 

legyen képes beszédhelyzetekben eligazodni 

legyen képes gondolatait, problémáit tanári vezetéssel kifejezni 

tudjon alkalmazkodni a kommunikációs helyzetekhez 

HALLOT T SZÖVEG ÉRTÉSE 

értse meg az ismerős témájú beszéd főbb pontjait 

kis segítséggel megérti a telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információkat 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

képes kis segítséggel az olvasott szöveg tartalmának rövid visszaadására, a lényeg kiemelésére 

megérti a mindennapi témákban írt magánleveleket, e-maileket 

tanári vezetéssel képes a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetésére 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

képes a mindennapi élethez kapcsolódó témákból érdeklődési köréhez tartozó rövid, 8-10 mondatos fogalmazás írására 

segítséggel képes egyszerű formanyomtatványt kitölteni 

segítséggel képes egyszerű információt közlő/kérő üzenetek írására 

képes az egyszerű írásbeli műfajok szerkezeti jegyeit követni (pl. levélben, e-mailban, megszólítás, záróformula) 

NYELVTAN 

 tanári segítséggel képes nyelvtanilag helyes mondatok megalkotására 

a tanult grammatikai elemeket gyakorlás után fokozott tanári vezetés mellett képes alkalmazni mind szóban, mind írásba 

a tanult nyelvi szerkezeteket erős tanári vezetés mellett  képes beszédhelyzetekben viszonylag pontosan alkalmazni 

KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK  

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

megszólítás  Entschuldigung, … 

köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

bemutatás, bemutatkozás  Das ist Peter. Ich heiße … 

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés Guten Tag, das ist … 

Auf Wiederhören! Tschüs! 

személyes levélben megszólítás és 

elbúcsúzás 

Liebe(r)… 

Viele Grüsse. Dein(e)… 

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? 

Ich habe Kopfschmerzen. 

engedélykérés és arra reagálás Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. 

köszönet és arra reagálás Danke! Bitte. 

bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. / Gute Besserung! 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

sajnálkozás Es tut mir Leid! 

öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 
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csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

bánat Schade, dass… 

bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner 

Meinung nach… Was denkst darüber? 

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése Da hast du (nicht) Recht! 

egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!  

érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht). 

tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség, 

kötelezettség 

ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf  

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! Ich will… 

dicséret, kritika, ellenvetés Klasse! Blödsinn! Das stimmt, aber… 

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder 

lieber Tee? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist… / Es geht um… 

események leírása Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal… 

információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? / 

Können Sie mir bitte sagen…? 

igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch 

tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass / ob.. 

bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher, 

dass / ob 

ismerés, nem ismerés Ich kenne .. gut / nicht. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

kérés Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…? 

tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 

segítségkérés és arra reagálás Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann 

leider nicht! 

javaslat és arra reagálás Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen? 

meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid. 

kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! / 

Wie meinst du das? 

nem értés  Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht 

verstanden. 

betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen? 

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Dabei fällt mir gerade ein,… 

megerősítés Ja, das stimmt. 

témaváltás, beszélgetés lezárása Und was sagst du zu…? Nun, so viel für heute. 

 

 

FRANCIA NYELV 
 

Éves óraszám:104 óra 

 

Előzetes tudás:  

Az előző osztályokban tanult szókincs és nyelvtani szerkezetek ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

 

A diákok nyelvi ismeretei tovább 

bővülnek: szókincsük, nyelvtan 

tudásuk, beszédkészségük, 

szövegértésük és íráskészségük 

Témák:  
si-vel kezdődő feltételes  mondatok 

subjonctif 

igeidő egyeztetések( plus que parfait, 

stb.) 

Kommunikációs feladatok 

 

Szövegértést fejlesztő feladatok 

 

Viták 
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erősödik. Közben szövegeken 

keresztül tovább ismerkednek a tanult 

nyelv hazájának kultúrájával, az ott 

élők szokásaival, nyelvészeti 

alapkérdésekkel. 

Az önállóság kap nagy hangsúlyt: a 

témákról önálló vélemények 

megfogalmazása, egyre hosszabb 

önálló fogalmazások írása, nyelvtani 

szabályok önálló alkalmazása kerül 

előtérbe. 

Újramesélés különböző szempontok 

alapján 

Egyetértés és véleménykülönbség 

megfogalmazása 

 

gérondif 

műveltető szerkezet 

Személytelen szerkezetek tudatosítása 

Beszédszándékok kifejezésének 

finomítása: meghívás, egyetértés, egyet 

nem értés, információ kérés és adás, 

öröm, sajnálkozás, stb. 

 

Ismerkedés a francia irodalommal 

Jellemző versek olvasása, elemzése 

Történelmi ismeretek elmélyítése 

Környezetvédelem 

Frankofón országok kultúrája 

 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem 

Poétika 

 

Önálló, páros, csoportmunka 

 

Nyelvtani gyakorlatok 

 

Drámajátékok 

 

Olvasás 

 

Fogalmazás, levélírás 

 

Rövid előadások 

 

Beszámolók 

 

Fordítás 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok:  

társalgási szintje, szóbeli kifejezőkészsége tovább fejlődik, a 10. osztály végére a többség várhatóan eléri az A2 szintű 

nyelvtudást, 

 tudatosabb, magasabb szintű megértéssel és figyelemmel fordulnak a nyelvtani kérdések felé, 

-képesek irodalmi szövegek vagy újságcikkek önálló feldolgozására. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A diák képes olvasott vagy hallott szövegek lényegének megértésére, összefoglalására. Képes összefüggő mondatokban 

beszélni és írni a tanult témákról a bővülő szókincset használva. Képes rövidebb szöveget önállóan lefordítani. Felismeri és 

alkalmazza a tanult nyelvtani szabályokat.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Tollbamondás, memoriterek, fordítás, fogalmazások, levelek írása, házi és iskolai dolgozatok 

 

MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS 
 

Kulcskompetencia-területek 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

Személyközi, és szociális kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

 

Évi óra szám: 104 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Az, hogy mélyen az érzéseikben élnek felfoghatóvá teszi számukra a forgás, a lengés, a billenés mozgás vonatkozásait. A 

lendületszerzés és a lendület kihasználása, tudatos uralma, a forgó mozgásokból az irány megtalálása most életsegítségként 

hat a test megerősödése mellett. A térérzékelés tudatos használata nagy segítség a csapatjáték összehangolásában. Kerüljön 

előtérbe a szervezett és tudatosan begyakorolt formák éles helyzetben való alkalmazása. 

 

Előzetes tudás: 

A tízedik osztálytól fölfelé a tanterv tulajdonképpen arra épül, amit eddig megalapozott. 

Megfelelő kondicionális képességek: erőnlét, dinamika, állóképesség, gyorsaság. 

Megfelelő belső erő, akarat és bátorság, 

Képesség az összpontosításra, az akadályok leküzdésére, 

Bothmer-gimnasztika gyakorlataiban alapvető jártasság és alkalmazás, 

Csapatsportokban a védekezés, hárítás, akadályozás alkalmazása mind egyéni, mind csapatszinten. 

 

Fejlesztendő képességek (célok) Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudások 

A lendületszerzés és a lendület kihasználása, 

tudatos uralma, a forgó mozgásokból az irány 

megtalálása most életsegítségként hat a 

test megerősödése mellett. 

 

Szociális: 

Lássák meg szerepüket, fedezzék fel a 

Bothmer-gimnasztika:  

A Diszkosz gyakorlat és a Séta köröző 

karokkal  

Ezek a gyakorlatok szorosan 

kapcsolódnak a vízszintes síkról való 

tudatossághoz és a középpont 

megtartásának képességéhez.  

További gyakorlatok: Oroszlán, 

 

 

 

 

 

 

A testnevelés órákon a 

csoportmunkában való 
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különböző kapcsolataik és viszonyaik 

minőségét.  

Növekvő ítélőképességükkel és 

gondolkodásuk tisztaságával kell, hogy 

képesek legyenek a nagy, érzelmi 

hullámzásoktól eloldani magukat. 

 

Én:  
A testi funkciók érzelmi tapasztaláson 

keresztül nyilatkoznak meg a tanulók 

számára, az akció-reakció és a 

kölcsönhatások 

törvényszerűségeit saját testükön 

tapasztalhatják meg.  

A társak felfedezése, kapcsolatépítés, 

lényeglátás,  

Víz minőség, horizontális sík, függőleges sík,  

Én akarom. 

Bizalom. 

Örvény, Mozgás a cél felé é, 

Függőleges séta előre és hátra dőléssel, 

Nyilas. Kánon variációk az ismert 

gyakorlatokból. 

Testnevelés:  

A korábbiak folytatódnak azzal az új 

hangsúllyal, hogy a diákoknak meg kell 

találniuk a mozgás áramában a ritmust, 

valamint megtapasztalni saját 

felegyenesedettségüket, 

Torna:  

Lendületszerzés (sasszé), billenések, 

átfordulások, a tanult átugrások 

variációi, elemek összekötése. 

Gyűrű, Gúlaépítés változó létszámban 

Cirkuszművészetek:  

Szerekkel végzett páros és csoportos 

produkciók összeállítása. 

Sportjátékok:  

A már ismert játékok új hangsúlyokkal 

tovább folytatódnak, főleg a taktikai 

elemek kihasználására, a 

variálhatóságra építve.  

Hangsúly a közösségi játék, az 

együttjátszás öröme. 

Atlétika:  

Diszkoszvetés lendületszerzéssel, 

forgással. Váltófutás rövid és 

hosszútávon egyaránt, 

Magasugrás, távolugrás – különböző 

technikák tanulása, 

 

tevékenykedés a jellemző. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális osztálymunka a 

Bothmer- gyakorlatok végzése 

közben. 

 

 

 

 

 

 

A forma megtanulása után kis 

csoportokban kell a mozgást 

gyakorolni. 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

A diákok törekszenek a mozgás áramában a ritmus és a harmónia átélésére. 

Képesek felfedezni a mozgás szépségét, a mozdulatok egymásra épülését, összefüggését. 

Újabb, életkoruknak megfelelő, Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat sajátítanak el. 

Törekszenek az önzetlen csapatjátékra. 

Gyakorolják és továbbfejlesztik az eddig megalapozott atlétikai, torna- és sportmozgásokat. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

Újabb, életkoruknak megfelelő, Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat sajátítanak el. 

Törekszenek az önzetlen csapatjátékra. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

A mozgás órákon való aktivitás minősége, pontossága 

A játékok során a szociális képességek állapota 

 

 

INFORMATIKA 
 

Kulcskompetencia-területek: 

anyanyelvi kommunikáció 

matematikai kompetencia 

természettudományos és technikai kompetencia 

digitális kompetencia 

a tanulás tanulása 

a személyközi, és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

 

Éves óraszám: 54 óra…  

 

Módszertani megközelítések: 
A 10. évfolyam a tapasztalatok rendszerezésének és általánosításának éve. Az egyik fontos cél annak megtapasztalása, hogy 

az ismereteink rendszerezése és általánosítása hogyan vezethet új meglátásokhoz, új ismeretek megszerzéséhez. Ezt 
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elsősorban a szövegszerkesztés emelt szintű szolgáltatásainak megismerése során tapasztalják meg, ami megérthetetlen és 

használhatatlan az előző év tapasztalati anyaga nélkül. A dokumentumok szerkezetére vonatkozó tapasztalatokat   később a 

HTML dokumentumok felépítése során is hasznosítjuk. Ebben az évfolyamban ismerkednek meg a táblázatkezelő 

alapszolgáltatásaival,  majd erre alapozva az adatbáziskezelés alapjaival is. 

 

Előzetes tudás: 

Az előző év során megszerzett hálózatalkalmazási tudás és tapasztalat,  szövegszerkesztési és elméleti alapismeretek. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A diákok a 9. évfolyamban 

tanultakat megismételve, 

rendszerezve és általánosítva 

megismerkednek a szövegszerkesztő 

emelt szintű szolgáltatásaival. A 

tapasztalattól az a fizikai és 

matematikai háttér 

megismerésének irányában 

folytatjuk a számítógép 

felépítésének és működésének 

tanulmányozását. A 

szövegszerkesztés és a böngészés 

során szerzett tapasztalatokra 

alapozva megismerkednek a HTML 

dokumentumok felépítésével. 

Megszerzik első tapasztalataikat a 

táblázatkezelésben, majd erre 

támaszkodva megismerkednek az 

adatbáziskezelés alapjaival. 

  

A számítógép felépítésének és 

működésének alapja a fizika és az 

elektrotechnika. 

A stílusok és a sablonok nagyobb 

terjedelmű írott munkák (éves munkák, 

iskolaújság, stb.) 

készítése során alkalmazhatók. 
A táblázatkezelő 

szolgáltatásai táblázatok és 

diagramok készítése és 

feldolgozása során 

alkalmazhatók gazdasági 

jellegű tárgyak (földrajz) 

tanulása során. 

Az adatbáziskezelés 

alapja a matematika, 

azon belül a 

halmazelmélet. A 

tanultak jól 

alkalmazhatók az 

internetes ügyintézés 

(vásárlás, 

jegyrendelés, stb.) 

során. 

 

 

A Neumann-elvű és más 

számítógépek felépítése. A 

számítógép és különféle perifériái. 

Egyes informatikai eszközök 

működésének fizikai, elektronikai 

alapjai. A TCP/IP hálózat 

működése. IP cím, alhálózati maszk. 

DNS és névfeloldás. 

Stílusok, 

sablonok, 

körlevél. 

Tartalomjegyzék, 

ábrajegyzék, 

lábjegyzet, 

végjegyzet. 

 
A számítástechnika történetéből. 

Magyar tudósok szerepe az 

informatikai kultúra fejlődésében. A 

hálózati szolgáltatások 

kialakulásának rövid története. A 

számítógépek alkalmazási területei a 

társadalomban. Különféle 

számítógéppel ellátott eszközök, 

rendszerek (például gépkocsi, lakás, 

robot). Az informatika fejlődési 

Hipertext dokumentumok 

létrehozása és használata. Weblapok 

tulajdonságai. Szövegformázás. 

Képek tulajdonságai és formázásuk. 

Abszolút és relatív hivatkozások 

létrehozása. Táblázatok 

tulajdonságai. Táblázatok készítése, 

formázása. Rétegek tulajdonságai és 

szerkesztése. Adatbevitel.  

Dinamikus információk.  Adatok,  

dokumentumok  elhelyezése  

megfelelő formátumban az 

interneten. 

Táblázatok használata a hétköznapi 

és az iskolai életben. Cella, sor, 

oszlop, hivatkozás, képlet. Adatok 

formátuma, típusai (szöveg, szám, 

pénznem). Az adatok szemléltetését 

segítőeszközök megismerése.     Az 

adatok csoportosítása értelmezése, 

azok grafikus ábrázolása, 

következtetések levonása.  

Diagramok, grafikonok készítése 

táblázatból. 

Adatbázismodellek, alapfogalmak. 

Adatbázis tervezése. Adattáblák 

közötti kapcsolatok Adattípusok, 

táblák létrehozása. Űrlapok, 

interaktív adatkezelés. Egyszerű 

lekérdezések. Jelentés készítése, 

nyomtatása. Többtáblás 

lekérdezések. Szűrés, keresés, 

rendezés, összesítés. Az SQL 

használata. 
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irányai. Az információ hitelessége. 

Szerzői jog. Szabad felhasználás 

körébe tartozó adatok, 

dokumentumok bemutatása 

példákkal. Felhasználói etika. 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 
Ismerik a számítógép felépítésének és működésének alapjait; 

Ismerik a számítógép-hálózatok és az Internet működésének alapjait; 

Ismerik a HTML dokumentumok felépítését és működését; 

Ismerik a stílus és a sablon fogalmát és legyenek képesek  a körlevél, tartalomjegyzék, láb- és végjegyzetek létrehozására; 

Ismerik és alkalmazzák a  táblázatkezelő alapszolgáltatásait 

Ismerik az adatbázisok alkalmazását, legyenek képesek táblák, lekérdezések, űrlapok és jelentések létrehozására. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanulók ismerjék: 

a számítógép felépítését, működésének alapjait,  

a számítógépes hálózatok működésének alapjait, 

az Internet működését, 

A tanulók képesek:  

a táblázatkezelő alapszolgáltatásainak alkalmazására, 

dokumentumok létrehozására a megismert programok alkalmazásával. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

órai munka, aktivitás 

tesztek, epochazáró dolgozat. 

felelet 

házi dolgozat. 

 

 

 

 

GYAKORLATI ÉLET MODULJAI 
 

Gazdaságtan III. 
 

Kulcskompetenica-területek  

A POP tárgykörénél fogva képes hozzájárulni a 

 „Kezdeményezőképesség és vállalkozási kulcskompetencia” keretében „a gazdaság működésének átfogóbb megértését, a 

pénz világában való tájékozódást” 

 

Éves óraszám: 56 óra  

 

Módszertani megközelítések: 

A felső tagozaton a szociális és gazdasági ismeretek elsajátítása kapcsán az általános iskolai szakaszban kialakult képet, 

tudást és tapasztalatot mélyítjük, tagoljuk tovább arról, hogy a gazdaságban a testvériség, a jogban az egyenlőség és a 

szellemi-kulturális szférában a szabadság legyenek a meghatározók az egészséges szociális életben.  

 

Előzetes tudás: 

Alapvető hétköznapi pénzügyi, gazdasági ismeretek 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A tantárgy alapvető célja, hogy a 

tanulók megértsék gazdaság alapvető 

összefüggéseit, megalapozza a pénzzel 

való bánni tudást, mert vásárlási 

döntéseket, megtakarítási és 

hitelfelvételi döntéseket megalapozó 

ismeretek nyújt. 

 

 Cél, hogy a tanulók megértsék, hogy az 

egyéni sikerek és a közösség, az ország 

28 lecke a gazdaság és pénzügy 

világában 

I. Útra kelünk (3 lecke) 

Mit jelent gazdálkodni? 

Az áruk és pénz világában élünk 

Szereplők és kapcsolatok a 

piacgazdaságban 

 

II. A mindenható pénz (4 lecke) 

Pénztörténet (a kaori kagylótól a 

A POP program feldolgozásának 

javasolt tevékenységformái: 

 

Irányított tevékenységgel, 

szerepjátékokkal vezetett, csoportosan 

illetve önállóan végrehajtott elemzési 

feladatok. 

Grafikonok, írásos, képi és 

elektronikus ismeretforrások 

felhasználásával ismeretszerzés, 
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egészének eredményessége hosszú 

távon összefüggnek, 

elválaszthatatlanok.  

 

Tanári - módszertani segédeszközök 

tananyag-egységenként (interneten 

elérhető, nyomtatható formában: 

www.penziskola.hu) 

Feldolgozási útmutató 

III. Esettanulmányok, 

illusztrációk (ábra, kép, stb.)  

IV. Szituációs 

szerepjátékok  
V. Interaktív anyagok - 

számítógépes döntési játékok 

VI. Önellenőrzést segítő 

tesztek, kérdések – „Érted?” 

VII. Feladatbank: 

Számonkérést segítő 

feladatlapok, és ezek 

megoldása 

VIII. Fogalomtár  

Komplex tőzsdejáték, illetve 

tanulmányi verseny 
 

A tananyag  feldolgozása során nagyon 

sok lehetősége van a diákoknak 

egyénileg vagy csoportokban alternatív 

döntési lehetőségek kidolgozására, 

ezek mérlegelésére és a lehetőségek 

közül a választásra. 

 

A tantárgy alkalmas arra, hogy 

támpontot adjon  a fiataloknak a 

tudatos és felelős fogyasztói, pénzügyi 

és állampolgári magatartás, az 

önmagáért, jövőjéért felelősséggel 

tartozó, öngondoskodó magatartás 

kialakításában. 

bankkártyáig) 

A pénz szerepe és funkciói 

Ahány ország, annyi bankjegy 

Infláció 

 

III. Akik gazdálkodnak – szereplők a 

gazdaságban (8 lecke) 

A háztartás gazdálkodása 

Bevételek – kiadások 

Hitelek-megtakarítások 

Fizetési technikák 

A vállalatok és a pénz 

Pénz vagy tőke 

A garázscégtől a multinacionális 

nagyvállalatig 

Az állam is gazdálkodik 

Az állam, mint gazdasági szereplő 

Az állam pénztárcája 

„Ki fizeti révészt”, avagy hogyan és 

miért adózunk? 

 

IV. A pénzpiac mindenkit összeköt 

 (3 lecke) 

Bankrendszer a mai gazdaságban 

A tőkepiac és termékei 

A pénzügyi közvetítők 

 

V. Mérlegelj és dönts! – döntési 

gyakorlatok a pénz világában (10 

lecke) 

Életpályánk pénzügyi döntései 

Korszerű pénzkezelés 

Kártyázzunk! 

Az „előre hozott vásárlás” – azaz a 

hitelek 

Hitelekhez kapcsolódó pénzügyi 

számítások 

Megtakarításból befektetés 

Amit az értékpapír befektetésekről 

tudni érdemes 

A befektetésekhez kapcsolódó 

pénzügyi számítások -  befektetések 

értékelése 

A biztosítások 

Nyugdíjas évek 

 

Kapcsolódási pontok:  

Történelem – pénz története, 

kereskedelem története, bankok 

kialakulása,  

következtetések levonása. 

Az ismeretszerzés technikáinak minél 

szélesebb alkalmazása – írott sajtó, 

elektronikus adatbázisok használata, 

tájékozódás az interneten. 

A megismert fogalmak szabatos, 

tudatos megfogalmazása. A 

mindennapi tapasztalatok felhasználása 

a tanulás folyamatában. 

Döntési játékokban szerzett 

tapasztalatok és ezek felhasználása az 

elméleti ismeretekkel összefüggésben. 

A tananyaghoz kapcsolódó adatok, 

információk gyűjtése. Önálló 

beszámolók, kiselőadások megtartása. 

Friss gazdasági események követése. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A diákok hasznosítható  ismeretekkel  fognak rendelkezni  a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások  és a 

háztartások  életét  meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanulóknak alapvető ismeretekkel kell rendelkezniük a gazdasági, pénzügyi  rendszerről, a pénzügyi  szabályokról, a 

banki   tranzakciókkal, fogyasztóvédelmi jogokkal kapcsolatban. 

 

A számonkérés lehetséges módjai: 
A Pénzügyi Oktatási Program által biztosított feladatbank feladatainak megoldásaival, 

Házi dolgozat készítése adott témakörből- 

Napi gazdasági hírek értelmezése a tanult ismeretek segítségével. 

Viták, megbeszélések, elemzések.  

 

 

FÖLDMÉRÉSI GYAKORLAT  
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Kulcskompetencia-területek  

Matematikai kompetencia 

Természettudományos és technológiai kompetencia 

 

Éves óraszám:  80 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

A gyakorlat felöleli a térképkészítés alapvető lépéseit a földméréstől egészen a térkép megrajzolásáig. A diákok benyomást 

szerezhetnek arról, hogyan hozzák létre a a térképet, és megismerik az építési munkákhoz szükséges tervezés alapját képező 

földmérés jelentőségét. 

Izgalmas tapasztalat ez a diákok számára, hiszen a gyakorlat során arra látnak példát, hogy a hétköznapi, gyakorlati életben hol 

kerülnek kapcsolatba olyan  elvont matematikai összefüggésekkel, mint a szinusz- vagy a koszinusztétel, a logaritmusszámítás. 

Azok a diákok, akiknek a komplikált összefüggések megértése nehézséget okoz, új módon közelíthetik meg a matematikát 

ezen a gyakorlati aspektuson keresztül, ami inkább a biztonságra és a bizonyosságra helyezi a hangsúlyt. 

A 16 évesek, akiket nemcsak az összefüggések megértése érdekel, hanem konkrét tapasztalatokat akarnak szerezni, 

szakmailag megalapozott önállósághoz jutnak, amely próbára teszi úgy értelmi képességeiket, mint fizikai akaratukat. 

A gyakorlat függ a tervezéstől, és az aktuális lehetőségektől. Időtartama 1 hét.  

 

Előzetes tudás: 
matematika: szinusz, koszinusztétel, hasonlóság,  

földrajz: térkép fogalma 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Témák, kapcsolódási 

pontok 

Tevékenységi formák 

Műszerhasználat, mérési adatok rendszerese, 

feldolgozása. 

A matematikában megszerzett tudás alkalmazása: 

logaritmusszámítás, a szinusz- és koszinusztétel, 

valamint az ezeken alapuló számítási eljárások 

gyakorlása. 

 

Pontosság, gondosság a térkép megrajzolása során. 

A hibák megbeszélése, a lehetséges okok 

tisztázása, és kijavításuk lehetséges módjai. 

 

A legtöbb mérés csoportmunka eredménye: meg 

kell állapodni a munkamegosztásról, és azt be kell 

tartani. Sok mérési folyamatban az idő is és a hely 

is szerepet játszik. 

Az egyes diákoknak figyelemmel kell kísérniük a 

teljes folyamatot, nehogy elmulasszák azt a 

pillanatot, amikor a rájuk eső munkát el kell 

végezniük. 

 

A mérések rábírják a diákokat, hogy alávessék 

magukat a munka céljából, az alkalmazott mérési 

módszerből és a mérőberendezésből adódó 

objektív követelményeknek. Gondosságuk, 

türelmük és önbecsülésük szükséges ehhez a 

munkához.  

Erősödik a képzelőerejük és absztrakciós 

képességük  

A pontosság fogalmának tágítása, mivel a mérést is 

és a rajzolást is pontosan kell végezni. 

A földméréssel 

kapcsolatos témák: 

Az országos földmérési 

alaphálózatot. 

A térképészetet és a 

földgömb ábrázolása  sík 

lapon. 

 

Mérések elvégzése, műszer 

használatával. 

Adatok táblázatba foglalása. 

Szükséges számítások elvégzése. 

Térkép szerkesztése a mért adatok 

alapján. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákoknak a gyakorlat kapcsán meg kell tapasztalniuk, hogy a matematika nemcsak az összefüggések megértéséről szól, 

hanem arról is, hogyan tud valaki pontos számításokat végezni, és azt megbízhatóan ellenőrizni. Megismerik a lehetséges 

hibaforrásokat, és gyakorlati fogalmat alkothatnak a pontos munkavégzésről.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A diákok megismerik a pontos térképek előállításának módját. 

Ismerik a földméréshez használt műszer kezelését, tudnak azzal önállóan mérést végezni. 

Képesek a mérési adatok alapján a felmért terület térképének megszerkesztésére. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
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Saját térkép megrajzolása a közösen összegyűjtött adatok alapján. 

 

 

EMBERISMERET ÉS ETIKA IV. 
 

Kulcskompetenciaterületek:  

Anyanyelvi kommunikáció 

saját érvek meggyőző módon történő megfogalmazása szóban és írásban, valamint mások írásban és szóban 

kifejtett nézőpontjainak a teljes mértékű figyelembevétele 

mások véleményeinek és érveinek nyitott módon történő megközelítése, konstruktív, kritikai párbeszéd folytatása  

a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalás 

Állampolgári kompetenciák : 

az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítása  

nézőpontbeli különbségek felismerése és megértése 

Vállalkozói kompetencia: 

a változás kiváltására való törekvés 

az egyén saját cselekedetei iránti felelősség vállalása 

 

Éves óraszám:  30 óra  

 

Módszertani megközelítések: 

A Waldorf-iskola mindennapjaiban természetesen van jelen az erkölcsi nevelés, az emberismeret, mely mind a tantárgyi 

ismeretanyagban, mind a feldolgozás módszerében megjelenik. A történelem, irodalom órák keretében sok 

magatartásmintával, élethelyzettel, sorstörténettel találkoztak már eddig a diákok. Ebben a modulban alapvető etikai 

fogalmakkal bővítik ismereteiket, újabb szintre emelve ez által a már korábbi tapasztalataik feldolgozását. Az életközeliség, a 

problémaközpontúság az egyes témák feldolgozásában továbbra is fontos szempont. Korunkban nincsenek kész válaszok, 

értékdilemmákkal élünk együtt. A beszélgetéseink a probléma, felvetődő kérdés tudatosítására, jelentőségére irányul. Ez 

összhangban áll a Waldorf-pedagógia etikai individualizmusával. 

 

Előzetes tudás 

A mindennapokban megélt tapasztalatok, korábbi olvasmányélmények. Az előző években a főoktatás etikai vonatkozású 

beszélgetései. 

 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Saját nézőpontok, vélemények megformálásának 

képessége szóban és írásban 

Szövegelemzés jártasságának mélyítése 

 

Több szempontból történő elemzés képességének 

fejlesztése, társadalmi hatások, következmények az 

egyes emberek életére 

 A figyelem irányítása:  

 a szolidaritás érzésére, a közösségért való 

felelősségvállalás képességére 

az élet tiszteletére, a kényszermentes párbeszédre, 

korunk erkölcsi kihívásaira 

 

 

 

 

 

 

Az ember mint értékelő és erkölcsi 

lény 

Társadalmi szerep és önazonosság 

Szabadság  

felelősség 

lelkiismeret 

 törvény  

választás  

helytállás 

személyiségetika 

magánérdek és közjó 

közéletben való részvétel 

többség és kisebbség 

a szegénység 

szólásszabadság, reklám 

Eutanázia, abortusz 

Géntechnológia 

Nagy vallási kultúrák 

XIX-XX. századi tudósok, 

közéleti emberek 

életrajzának feldolgozása 

Beszélgetések kisebb és 

nagyobb csoportokban 

Problémafelvető írásbeli 

munkák készítése 

Vita 

Drámajáték 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

Ismeretei a korkihívásokról bővülnek, ezek iránt érzékenységet, érdeklődést tanúsít. 

Saját érveit meggyőző módon képes megfogalmazni szóban és írásban. 

Képes konstruktív kritikai párbeszédre, felismeri a nézőpontbeli különbségeket, és megértéssel fordul ezek iránt.  

Magabiztosan képes beszélni nyilvánosság előtt. 

Önálló, képes felelősséget vállalni. 

Rendelkezik kezdeményezőképességgel. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 
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Ilyen követelményt nem támasztunk 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 

Csoportos és egyéni beszámolók 

Ön- és társértékelések 

Írásbeli munkák  

 

 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
 

Kulcskompetencia terület 

Szociális kompetencia 

 

Évi óraszám: 10 óra 

 

A tanulók elsősegélynyújtó tanfolyamon vesznek részt, melyet a mentőallomás szakemberei vezetnek.  

A tanfolyam végén vizsgát tesznek. 

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETEK  
 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
 

Kulcskompetencia-területek: 

Kulturális kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

 A kilencedik osztályban bevezetett művészetszemléleti módot használjuk, a megfigyelés iskolázásával. Ebben az évben 

fontossá válik a szakszerűbb műelemzés, a diákoknak képessé kell válniuk egy mű több szempontú megfigyelésére, 

elmzésére (színek, kompozíció, technikák szempontjából). Meg kell láttatni velük a művészeti stílusok változásának 

hajtóerejét a sors és az  oeuvre összekapcsolódását. 

 

Előzetes tudás: 

Az előző évek történelmi, művészettörténeti ismeretei, művészeti technikák ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A figyelem fejlesztése 

Elemzőképesség 

Ítéletalkotás 

Összehasonlítás képessége 

Az életút és a művek kapcsolatának 

felismerése 

Az északi reneszánsszal és a barokk 

művészet kialakulásával foglalkozunk. 

Hogyan változik a művészet a földrajzi 

hely függvényében, és hogyan változik 

az uralkodó eszme megváltozásával. 

A reformáció és ellenreformáció hatása 

a művészetre. 

Jan van Eyck, Bosch, Dürer, 

Caravaggio, Rubens és Rembrandt 

műveivel való ismerkedés. 

 

 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, eszmetörténet 

Rajz 

Megbeszélés 

Képelemzés csoportosan és önállóan 

Másolatok készítése műalkotásokról, 

különböző technikákkal 

 

  

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Az diákok képessé válnak a művészeti stílusirányzatok megkülönböztetésére. Ismerik Dürer és Rembrandt életművét. 

Képesek egy művet megadott szempontok alapján elemezni 

Esztétikai értékítéletük fejlődik, képesek észlelni egy mű apollónikus vagy dionüsszoszi voltát 

 

Minimális követelmények: 

Az órán folyó megbeszélésbe aktívan bekapcsolódjon, otthoni és órai feladatait elkészítse 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módja: 

Kiselőadás, házi dolgozat, aktív órai munka, epochazáró, kiállítás 
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FESTÉS, RAJZ 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A cél az, hogy segítsük a tartalom és a forma közti kapcsolat, a használt eszközök hatásának, egy kijelentés 

“olvashatóságának” és üzenete erejének felismerését. 

 

Előzetes tudás:  

A perspektíva és különböző rajzi technikák ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

 Pontos megfigyelés 

Másolási képesség 

Művészeti technikák behatóbb 

ismerete, sokszorosító grafikai 

technikákban való jártasság 

Lényeglátó képesség 

Egyszerűsítésre, elvonatkoztatásra 

való képesség fejlesztése 

Esztétikai értékítélet finomítása 

Sokszorosító grafikai technikákkal 

dolgozunk. 

A linómetszésben a szélsőséges fény-

árnyék kontraszttal dolgozunk, a 

rézkarc a finom vonalak, az átmenetek 

művészete. 

Dürer, Rembrandt műveinek másolása 

különböző technikákkal. 

Portré rajzolás 

Természeti és mesterséges formák 

pontos rajza.  Tájképek készítése, 

kilépés a külső térbe 

Illusztráció, ex libris készítés 

Fantáziarajzok 

Kapcsolódási pontok: 

Művészettörténet, irodalom, 

 

Szénrajzok 

Ceruzarajzok 

Pasztellrajzok 

Tus, diópác rajzok 

Tollrajzok 

Festés 

Linómetszetek készítése 

Rézkarcok készítése 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok tovább mélyülnek a tanulmányrajzok készítésben, s a különböző grafikai technikák használatában. A grafikai 

alkotás alkalmazható jellegét, és érzelmek kifejezésére szolgáló területét fedezik fel. Kapcsolódnak a figurális festészethez, 

képesek egy témát különféle technikával feldolgozni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Valós arányokkal és többféle technikával legyen képes ábrázolni a megfigyelt látványt.  

Az új technikákat sajátítsa el. Értse a különbséget a magas és mélynyomási eljárások között. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Csoportos értékelő beszélgetés.  

A diákok önértékelésük során véleményt mondhatnak saját teljesítményükről, kész munkájukról, valamint arról, sikerült-e és 

hogyan megvalósítani az adott feladatot és elképzeléseiket.  

Az éves munka teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi osztályzat és szöveges értékelés.  

Iskolai, városi kiállítások rendezése. 

Portfóliók összeállítása.  

 

 

PLASZTIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

Nyitottság a kézműves munkákkal kapcsolatos ismeretszerzésre, valamint az ezzel kapcsolatos pályák iránt. 

A környezetünkben található természetes anyagok igényeink vagy szükségleteink szerinti átalakítása. 

A technológia és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek ismerete. 

Az elképzelések különféle módon történő kreatív kifejezésének fontossága. 

Az esztétikum mindennapi életben betöltött fontosságának a felismerése. 
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A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. 

Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, beépítésének, valamint az új ismeretek és képességek új és más helyzetben 

történő alkalmazásának képessége. 

Az általánosan elfogadott szabályok és viselkedési formák elsajátítása, ahhoz, hogy képes legyen, hatékony és konstruktív 

módon részt venni a személyes és  csoportos érintkezésben. 

A kommunikáció során a szóbeli közlés meghallgatása, megértése, valamint törekvés a tömör, világos, érthető, választékos és 

szakmai kifejezésmódra, és a saját érvek, elképzelések meggyőző módon történő megfogalmazására. 

 

Éves óraszám: 24 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Ebben az évben az eddigi ismeretek szabad felhasználásán, a kreativitáson és új technikák bevezetésén van a hangsúly. A 

fiatalok a szobrászi alkotómunka területén egyre határozottabban tudják ismereteiket munkájukban felhasználni. 

Hangsúlyosabbá válnak a minőségek a fizikai látványnál, kezdik megismerni a lelki világ megjelenítésének lehetőségeit a 

szobrászatban. A szabad alkotások és a tanulmány, az absztrakt szobrászat és a figurális alkotások egyformán hangsúlyosak. 

Némely munkánál a statikai problémákkal kell megküzdeni, van ahol a finom részletek megfigyelésére van szükség, de a 

fantáziának, az érzelmeknek, a kísérletezésnek is nagy szerepe van ebben az időszakban. Az új technikák pedig új 

lehetőségeket teremtenek az alkotásban. 

 

Előzetes tudás: 

A 9. osztály szobrászati ismeretei, különös tekintettel a formázás technikáira. 

  

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Egymásra építés technikájának 

elsajátítása 

Lelki minőségek megjelenítése 

Tárgyalkotás 

Motorikus képességek 

Forma-, arányérzék, szemmérték 

Tervezés 

Művészi érzék, szépség, esztétikum, 

igényesség  

Térbeliség, térlátás 

Egyéni ötletek, megoldások 

Önbizalom, sikerélmény, motiváltság 

Munkamorál, következetes 

munkavégzés 

Együttműködés 

Az anyag és tulajdonságainak, 

valamint megmunkálásának ismerete 

A feladat és megvalósításának átlátása, 

megtervezése 

Az elsajátított ismeretek új feladatok 

esetében történő alkalmazása 

Emlékezet 

Gyakorlati, valamint plasztikus 

gondolkodás 

Együttműködés 

Felfogás, megértés 

Megfigyelés, leutánzás 

Akarat, kitartás, feladattartás 

Szabályszerűség, szabályok követése 

Figyelem, koncentráció 

Önállóság  

Törvényszerűségek megértése 

Következtetések levonása 

Elemzés 

Beszélgetés, megbeszélés, kérdések 

megválaszolása esztétikai és szakmai 

érvek alapján 

Vélemény a saját munkáról, elkészült 

munkáról 

Fegyelem, rendtartás 

Művészettörténeti epochák 

 

A formázás alapelemeinek 

felhasználásával, és azok művészi 

összhangba hozásával egy adott téma 

kidolgozása, művészi megformázása 

Szabad alkotások készítése megadott 

téma alapján, fantázia, kísérletezés 

Absztrakt szobrászat és figurális 

alkotások 

Tanulmányok készítése pontos 

megfigyelés alapján 

Állatábrázolás 

Gipszöntés és gipszforma készítésének 

technikái, pozitív, negatív formák 

készítése 

Tanulmányok készítése pontos 

megfigyelés alapján 

Állatábrázolás 

Gipszöntés és gipszforma készítésének 

technikái, pozitív, negatív formák 

készítése 

 

Kezünk által történő mozgásos 

tevékenységi formák. 

 

A formázás alapelemeinek (homorú, 

domború, sík, él, csúcs) 

alkalmazásával egy komplett műtárgy, 

szobor,  dombormű, plasztika 

létrehozása. 

 

Az előző években elsajátított 

tapasztalatok, ismeretek és 

munkamódszerek alkalmazása új 

technikákkal kiegészítve. 

 

A verbális közlés megértése mellett a 

munkamozzanatok bemutatásának a 

megfigyelése, alkalmazása. 

 

A feladat elkészítésénél nagy hangsúlyt 

kap a már korábban megszerzett 

tudásanyag önálló alkalmazása. 

A munkavégzés folyamán pedig fontos 

szerepe van a szakmai jellegű 

beszélgetésnek, megbeszélésnek. 

Különböző jellegű feladatok 

elkészítése, megformázása agyagból: 

 emberi arcot formázó 

maszkok 

 gipszforma öntése 

agyagmaszkról, majd újabb 

pozitív maszk készítése 

ebből a negatívból 

 kézfej különböző 

helyzetekben 

 emberi alak lepelbe burkoltan 

 ló, lovas szobor, kentaur 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Fegyelmezett munkavégzés. 
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A szobrászati technikák ismerete, alkalmazása (pl. egymásra építés módszere). 

Ismeri a gipszöntés eljárását. 

A feladatokat megfelelő szinten készíti el. 

Képes felismerni és megfogalmazni a formázott művek különböző minőségeit. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Fegyelmezett munkavégzés. 

Tudja alkalmazni az egymásra építés technikáját. 

A feladatokat elfogadható szinten valósítsa meg. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Az értékelés alapja az epocha elején történő követelmények, elvárások ismertetése, tudomásul vétele, valamint a munka 

megkezdésekor, az annak elkészítésére vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az epocha teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi szöveges 

értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 

Az órákon, az egyes feladatok készítése közben történő folyamatos négyszemközti megbeszélések során a diák folyamatos 

visszajelzést kap munkájáról, előrehaladásáról. 

A munka befejezése után sor kerül egy csoportos értékelő beszélgetésre a diákokkal. Ilyenkor szemrevételezzük az elkészült 

munkákat, megnézzük azok művészi kidolgozását, művészi, esztétikai, statikai és egyéb szempontokból. Megbeszéljük 

egyedi, különleges megoldásait, pozitívumait, esetleg hiányosságait. A diákok önértékelésük során véleményt mondhatnak 

saját teljesítményükről, kész munkájukról, valamint arról, sikerült-e és hogyan megvalósítani az adott feladatot és 

elképzeléseiket. A diákok is véleményt mondhatnak társaik munkájáról. 

Az elkészült munkák az iskolában kiállításra kerülnek, így mindenki számára láthatóak lesznek. 

 

 

KÉZIMUNKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám: 36 óra  

 

Megközelítési szempontok: 
A 10. évben a különböző természetes alapanyagú textíliákkal való foglalatosság mentén szereznek új tapasztalatokat, ősi 

kézműves technikák (szövés, fonás, batikolás) nyomán. Azok ma is felhasználható praktikumával fejlesztjük ízlés-, szín- és 

anyagvilágukat. Egyféle technika különböző lehetőségeinek alapos körüljárásával, pontos, világos tervezési munkával 

biztonságot kapnak, akaratukat erősítik a kitartó munkálkodás nyomán, ugyanakkor egyéni megvalósítások révén, végtelen 

variációk lehetőségével alkotó tevékenységük is rugalmas és szabad teret élvezhet. Az alsó tagozatban a gyermekek megtanultak 

kézzel fonni, és az alapvető fonaltechnikákat elsajátították. A batikolás és más textilmintázási technikák során a szabad művészi 

munka mindig pontosan átgondolt tervezés alapján történjék. Minta, szín, forma és technika ennek megfelelően választható. 

 

Előzetes ismeretek: 

Előző osztályok kézműves tevékenységei. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

A folyamatos, önállóan vezetett 

tevékenység során az akarat és kitartás 

erősítése. 

A logikus gondolkodás fejlesztése. 

 

A kreativitás ápolása, 

a pontosság, mint alapvető követelmény 

erősítése. 

 

Önálló ízlés, belső igényesség további 

fejlesztése. 

 

Kommunikáció és kooperáció iskolázása. 

 

 

Matematika; 

Geometria; 

Művészetismeret; 

Történelem; 

Biológia; 

Formarajz – rajz - festés; 

 

 

 

Az anyagok tanulmányozása, 

előkészítése. 

Egyéni tervek és minták készítése. 

 

Színek kiválasztása. 

Különböző technikák bemutatása. 

szál előkészítése szövéshez.  

Különböző gyapjúk és selymek 

tulajdonságainak megismerése. 

A szál vastagságáról dönteni az adott 

feladatnak megfelelően. 

 

Ismerkedjünk meg a fonás és szövés 

technológiai fejlődésével. Tehetünk 

Múzeum- vagy gyárlátogatásokat is.  
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Sálak, párnák, táskák, faliképek 

készítése különféle batikolási-, 

textilmintázási technikával. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Ismerje a szövés alaptechnikáit. Ismerje a különböző szövőkereteket és technikáikat. Legyen képes egy szőtt darab tervének 

elkészítésére. 

Tudja, hogyan működnek együtt a láncfonal és felvetőszál. Számítási képességeit tudja használni. (Láncfonal hossza, a szálak 

mennyisége, a szükséges fonalmennyiség.) 

Ismerje a munkafázisokat: a szövőkeretnél való munka, a keretek felállítása, a láncfonal befűzése, előkészítése, vetélő (k) 

használata. 

Különböző mintázási és befejezési technikák, elsajátítására legyen képes.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
Ismerje a szövés technikájának alapjait. Legyen képes egy egyszerű munkadarab önálló elkészítésére. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A készülő munkadarabok folyamatos javítása a munka során.  

Mindennapi használat.   

Iskolai kiállítás. 

 

 

KÉZMŰVESSÉG 
 

FAMUNKÁK 
 

Kulcskompetencia-területek  

Nyitottság a kézműves munkákkal kapcsolatos ismeretszerzésre, valamint az ezzel kapcsolatos pályák iránt. 

A környezetünkben található természetes anyagok igényeink vagy szükségleteink szerinti átalakítása. 

A technológia és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek ismerete. 

Az elképzelések különféle módon történő kreatív kifejezésének fontossága. 

Az esztétikum mindennapi életben betöltött fontosságának a felismerése. 

A matematika és geometria alapelemeinek ismerete, alkalmazása, valamint hajlandóság a matematikai gondolkodásmódra, a 

kézműves munkákban adódó problémák matematikai és geometriai úton történő megoldására. 

A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. 

Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, beépítésének, valamint az új ismeretek és képességek új és más helyzetben 

történő alkalmazásának képessége. 

Az általánosan elfogadott szabályok és viselkedési formák elsajátítása, ahhoz, hogy képes legyen, hatékony és konstruktív 

módon részt venni a személyes és  csoportos érintkezésben. 

A kommunikáció során a szóbeli közlés meghallgatása, megértése, valamint törekvés a tömör, világos, érthető, választékos és 

szakmai kifejezésmódra, és a saját érvek, elképzelések meggyőző módon történő megfogalmazására. 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A felső tagozatos mesterségbeli órák azokra a képességekre építenek, amelyeket az alsóbb években a gyerekek elsajátítottak, 

majd ezeket hivatottak továbbfejleszteni. A korábbi fafaragáshoz képest az asztalos munka egyértelműen mérhető és 

ellenőrizhető. Ezzel erősödik az állandó önellenőrzés folyamata. Egy jól sikerült asztalosmunka elkészítéséhez gondolkodás, 

érzés, akarat nagyfokú együttműködésére van szükség. A fa most már elsősorban nem a képzelőerőt ösztönzi, hanem mint 

anyag állítja a megmunkálóját kihívások elé. A fa sajátos jellemvonásai számos technikai problémát vethetnek föl. A diákok 

gyakran találják magukat saját elkészítendő munkájukról alkotott elképzeléseik és a faanyag tulajdonságai, határai közötti 

áthidalhatatlannak tűnő ellentmondásban. Ezen két dolog összehangolását segítik elő az asztalosmesterség hagyományos 

módszerei. A jó terveken és a pontos munkán keresztül a diákok elsajátítják az asztalosság alapjait, amely szerkezetszerű 

gondolkodáshoz és a precíz szerszámhasználathoz vezet. A feladatok során megismert fakötések elkészítéséhez 

elengedhetetlenül fontos átlátni, megérteni az összekapcsolódó részek felépítését. Ezáltal az asztalosság tulajdonképpen a 

famegmunkálás térbeli geometriája. 

 

Előzetes tudás: 

Pontos mérésben, síkidomok szerkesztésében járatosak, a mértani testeket ismerik. 

A használatos fafajtákat ismerik, azokkal már dolgoztak. 

A munka során használt famegmunkáló szerszámokat ismerik, azok használatában otthonosak. 

Egyszerűbb gyalulási munkákat már végeztek. 

Lapolásos fakötést már készítettek az előző évben. 

Ismerik a műhely rendjét, annak viselkedési és munkavédelmi szabályait. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 



 277 

(célok) 

A faanyag különböző famegmunkáló 

kéziszerszámokkal történő 

megmunkálása, a szerkezeti elemek 

kialakítása, majd összeállítása. 

Több darabból, tömbösítés. 

 

Szakszerű gyalulás.  

 

 

 

 

 

Géphasználat, megfelelő dőlésszögben 

történő fúrás kézi fúrógéppel. 

 

 

 

Felületkezelés. 

 

Tárgyalkotás, értékteremtés 

Motorikus képességek 

Forma-, arányérzék, szemmérték 

Tervezés, konstruálás 

Igényesség, esztétikum 

A feladat és megvalósításának átlátása, 

megtervezése 

Munkafolyamatok tagolása, lépések 

vázolása 

Munkamódszer és technika 

megválasztása 

Szerszám, eszköz megválasztása 

Emlékezet 

Az elsajátított ismeretek új feladatok 

esetében történő alkalmazása 

Térbeliség, térlátás 

Pontos mérés, számolás, szerkesztés, 

szemmérték 

Logikus, valamint gyakorlati 

gondolkodás 

Hatékony és biztonságos munkavégzés 

Munkamorál, következetes 

munkavégzés 

Önbizalom, sikerélmény, motiváltság 

Együttműködés 

Felfogás, megértés 

Szabályszerűség a munkában és a 

szabályok követése 

Akarat, kitartás, feladattartás 

Figyelem, koncentráció 

Önállóság 

Tudatosság 

Saját maga ellenőrzése 

Előre gondolkodás Következtetések 

levonása 

Beszélgetés, megbeszélés, kérdések 

megválaszolása logikus és szakmai 

érvek alapján 

Vélemény a saját munkáról, elkészült 

munkáról 

Fegyelem, rendtartás 

Egy stabil, funkciójának megfelelő 

kisszék készítése. 

 

 

 

Az ülőlap helyes elvek szerinti 

ragasztása 

A lábak megfelelő méretűre és alakúra 

való gyalulása (henger, csonkakúp, 

nyolcszöglet). 

A lábakat tartó elemek precíz 

elkészítése, összeállítása. 

 

Pontos, hézagmentes illesztés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerszámok eszközök segítségével, 

kezünk által történő mozgásos 

tevékenységi formák: 

-vágás, fűrészelés 

-vésés 

-gyalulás 

-ráspolyozás, reszelés 

-fúrás 

-csiszolás 

valamint egyéb tevékenységek pl.: 

mérés, ragasztás stb. 

 

Fúrógép használata 

 

Az előző években elsajátított 

tapasztalatok, ismeretek és 

munkamódszerek alkalmazása új 

technikákkal kiegészítve. 

 

A verbális közlés és annak megértése 

mellett a munkamozzanatok 

bemutatásának a megfigyelése, 

alkalmazása. 

 

A feladat elkészítésénél nagy hangsúlyt 

kap a már korábban megszerzett 

tudásanyag önálló alkalmazása, 

valamint az előre gondolkodás, a 

szerkesztés-konstruálás. 

 

A munka sikerének feltétele a 

precizitás, a pontos mérés, az 

önellenőrzés. 

 

A munkavégzés során fontos szerepe 

van a szakmai jellegű beszélgetésnek, 

megbeszélésnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Megfelelő viselkedés, fegyelmezett munkavégzés, a szerszámok szabályos, rendeltetésszerű használata, biztonságos, 

balesetmentes munka. 

Legyen képes a munka teljes átlátására, megtervezésére, munkafolyamatokra való tagolására. 
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Az egyes munkafolyamatok esetében képes legyen a legmegfelelőbb szerszám és a legoptimálisabb munkamódszer 

megválasztására. 

Tudja alkalmazni a már ismert és az új megmunkálási technikákat. 

Pontos mérésen alapuló szabályos lapolásos fakötés elkészítése. 

A gyalu szakszerű használata, a megfelelő forma kigyalulása. 

Több darabból való ragasztás -tömbösítés- szakszerű kivitelezése. 

A széklábak helyének meghatározása pontos mérés és szerkesztés által. 

A széklábak lehetőleg hézagmentes becsapolása foglalatukba. 

Tudjon elektromos fúrógéppel dolgozni. 

Egy stabil, funkciójának megfelelő, háromlábú kisszék elkészítése. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Fegyelmezett munkavégzés. 

A szerszámok rendeltetésszerű használata, törekvés a biztonságos balesetmentes munkára. 

Elfogadható szinten tudja alkalmazni a már ismert és új megmunkálási technikákat. 

Alapvető mérési, szerkesztési, valamint gyalulási, ragasztási ismeretek. 

Szabályos lapolásos fakötés elkészítése. 

Egy használható háromlábú szék elkészítése. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Az értékelés alapja az éves munkára vonatkozó, év elején történő követelmények, szabályok, elvárások ismertetése, 

tudomásul vétele, valamint a munka megkezdésekor, az annak elkészítésére vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az egész tanév, vagy epocha teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év 

végi szöveges értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 

A munka befejezése után sor kerül egy értékelő beszélgetésre a diákkal. Ilyenkor szemrevételezzük elkészült munkáját, 

megnézzük megfelel-e az elvárásoknak, alkalmas-e a funkciójára, ki is próbáljuk. Megnézzük és megbeszéljük továbbá 

esztétikai kidolgozását, kiemelve pozitívumait, esetleg hiányosságait. A diákok önértékelésük során véleményt mondhatnak 

saját teljesítményükről, kész munkájukról, valamint arról, sikerült-e és hogyan megvalósítani elképzeléseiket. 

Egy-egy különlegesen szépen vagy egyedi megoldásokkal elkészített munkát az egész csoport előtt is megnézünk, 

megbeszélünk. 

 

 

DRÁMA 
 

Kulcskompetencia-területek  

Kulturális kompetencia (gondolatok, élmények és érzések kreatív kifejezése),  

kommunikáció,  

személyközi kompetencia (a személyközi készségek hatékony alkalmazása a köz- és magánéletben),  

vállalkozói kompetencia (az egyén felelőssége saját cselekedetei iránt). 

 

Éves óraszám: 25 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A drámával való foglalkozás célja nem művészek nevelése, hanem a művészi tevékenységen át a minden egyes gyermekben 

létező saját képességek és életcélok kibontakoztatása. 

Előzetes tudás: 

Képes a tragikum és komikum minőségét átélni. Színpadi gesztusaival érzéseket kifejezni. A produkcuiós munkában aktívan, 

önállóan vesz részt.   

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Érzékelés,  kifejezőkészség, 

együttműködés, alkotókészség, 

önállóság, 

tudatosság, befogadókészség 

fejlesztése. 

 

Értelmezési stratégiák gyakorlása. 

 

Önkifejezés és önismeret, reflexió és 

Társadlomismereti, művészeti tárgyak 

témáihoz.  

 

 

 

Ajánlott témák:  

Emberi játszmák területe, az álomvilág, 

mesék feldolgozása,bábjáték, árnyjáték,   

tárgyanimáció, performance 

Beszédművelés, mimikai gyakorlatok, 

jelenetértékelések. 

 

Improvizáció mozgástól a szóig, 

semleges szöveg stílusgyakorlatai. 

 

Drámaprojekt.  

 

Színházlátogatás. 
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önreflexió, kommunikáció, 

beszédképzés (artikuláció, hangszín) 

mimika, tempó, ritmus, árnyaltság, 

művészi érzék, alkotóerő, kreativitás 

fejlesztése. 

bohóctréfák, alakoskodás, 

misztériumjáték, mitosz, betlehemezés. 

 

A fejlesztés várt eredményei 

Képes az érzelmi élet gazdagságának megismerésével és kontrollálásával a gesztus mellett a mimika és a hang tudatos 

használatára. A kommunikáció és metakommunikáció eszközeit  ismeri. Törekszik a reflexió és önreflexió kultúrájának 

kialakítására, beszélgetések során meg tudja fogalmazni érzéseit és segítően tud kommunikálni. Önálló ötleteit képes 

csoportban érvényesíteni, ismeri a színház kapcsolatát más művészi ágakkal. Képes felismerni és javítani hibáit. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Törekszik a reflexió és önreflexió kultúrájának kialakítására, beszélgetések során meg tudja fogalmazni érzéseit és segítően 

tud kommunikálni. Képes felismerni és javítani a hibáit. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Bemutatók, éves dráma előadás, különböző versenyeken való részvétel. 

 

 

ZENE 
 

Kulcskompetencia-területek 

 kulturális kompetencia 

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

a tanulás tanulása 

 anyanyelvi kommunikáció 

 idegen nyelvi kommunikáció 

matematikai kompetencia 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítés 

Ezt a korosztályt a klasszikus zene hangulatvilága, a szonáta, a szimfónia formai szerkezetének tanulmányozása, a téma és 

melléktéma ellentéte és kapcsolata jellemzi.  

A diákok megérzik, hogy ez a zenei forma az emberből indul ki, és megismerése az ember megismeréséhez vezet el.  

Érdekes lehet egy áttekintés a zenepszichológiáról, azaz a zene hatásairól az ember életében.  

Nagyobb szerepet vállalhatnak a fiatalok a koncerteken előadókként és szervezőkként egyaránt (hirdetés, programfüzet, utcai 

muzsikálás, mint kedvcsináló, stb.). Aktívabb a részvétel a helyi közösség életében. 

 

Előzetes tudás: 

Nagyobb lélegzetű darabokat képesek előadni 

Jól kifejlődött ritmusérzék 

Viszonylag széles körű zeneelméleti és zeneirodalmi ismeretek 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Összhangzattani ismeretek 

Zenei formák ismerete 

Dalkincs bővítése 

- Költészettan: nyelvi elemek a 

zenei szövegben (verslábak, 

frázisok, szakasz, rímképletek, 

versmértékek motivikus megfelelői) 

 

Éneklés: népdalok, műdalok, 

operaáriák, dalok musicalekből, 

sanzonok, a capella és kísérettel 

- Klasszikus kórusművek több 

szólamban 

- Jazz jellegű dalok feldolgozásai 

- Spirituálék, gospelek 

- Iskolazenekar, kamaraegyüttes, 

osztályzenekar, melyben mindenki 

képessége szerint részt vehet 

- Bővülnek az improvizációs formák 

- Feszültség és oldás tükröződése a 

 

 

 

 

 

 

Éneklés kísérettel, több szólamban. 

Zenekar. 

Kamarazene. 
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harmóniákban, sors, szenvedés, 

megdicsőülés zenei megvalósulása 

 

- Alapvető harmóniai tanulmányok, 

adott dallam harmonizálása 

- Jól ismert zeneszerzők vagy 

zenészek (köztük akár neves jazz és 

popzenészek) életrajzának egyéni 

feldolgozása 

- Áttekintés a zenepszichológiáról, a 

zene hatásai (filmzene, reklám, 

háttérzene, elektromos zene, a zene 

szerepe a vallásban, a politikában) 

- A szonátaforma, szimfónia, 

versenymű, opera formatani 

elemzése 

- Koncertlátogatás előkészítéssel és 

utólagos írásbeli feldolgozással 

 

 

 

 

 

 

 

Adott dallam harmonizálása. 

 

 

Életrajzok feldolgozása. 

 

 

 

Zeneművek formatani elemzése. 

 

Koncertlátogatás. 

   

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

Az összhangzattani fogalmakat helyesen használni,  

Nagy zenei formákat (oratórium, szimfónia, szonáta, versenymű, vonósnégyes) megismerni 

Tovább bővítik a dalkincset áriákkal, sanzonokkal, klasszikus dalokkal 

A felső tagozatos kórussal a klasszikus többszólamú kórusművek mellett jazz jellegű darabokat, spirituálékat, gospeleket is 

énekelni 

Bepillantanak a harmóniatanba  

A zenei formatanban a klasszikus stílus zenei formáit megismerni mélyebben, és elemezni (szonátaforma, szimfónia, 

versenymű) 

Jól ismert zeneszerzők vagy zenészek életrajzát önállóan feldolgozni  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes: 

3 népdal, 3 műdal és egy spirituálé eléneklésére 

A szonáta, a szimfónia és opera műfaji sajátosságait ismertetni 

Az alapvető zenei funkciókat (tonika, szubdomináns, domináns) felismerni  

Aktívan részt venni a közös éneklésben, zenélésben, improvizációkban  

az év végi előadás zenei részében aktívan részt vállalni 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

órai munka, aktivitás 

házi koncertek, előadások 

 

 

EURITMIA 
 

Kulcskompetenica-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

Matematikai kompetenciák 

Személyközi és állampolgári kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

A tanulás tanulása 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítések: A főoktatás anyagához tematikusan kapcsolódik az euritmia. Legszorosabban a 

költészettanhoz, vagy történelemhez. A dinamikát  a mozgásban ki kell egészíteni a “ gondolkodás, érzés, akarat” megfelelő 

kifejezéseivel. A lelki élményeket a mozdulatok által egyre differenciáltabban kell bemutatni. A saját test feletti uralmat kell 

iskolázni. 

 

Előzetes tudás: Fontos, hogy előzetes élménye legyen a tanulóknak már az önálló munkáról. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A  lelki élmények egyre Ősi kultúrák hangulatának írott 

emlékeinek megismerése 

Polaritások gyakorlása 
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differenciáltabb kifejezése mozgások 

által.  

 

A “gondolkodás, érzés, és akarat” 

minőségeinek vizsgálata és 

fejlesztése. 

 

A saját test, mint hangszer feletti 

egyre biztosabb uralom.  

 

A különböző hangszerek 

különbségének érzékeltetése a mozgás 

által.  

 zenei formák (pl.: rondo) 

megismerése.  

 

Hosszabb zenei művek kidolgozása. 

 

 

 

 

Vers és rímformák vizsgálata a 

költészetben 

 

 

 

Zenei darabok elemzése 

 

Háromrészes lépés finomítása állandó 

gyakorlása 

 

Drámai mozdulatok megismerése 

 

Versformák, rímformák, sorfajták 

megjelenítése a térben 

 

Ősi kultúrák szövegének feldolgozása 

 

Az alapvető térformák tudatosítása, 

átélése: TIAOAIT, EVOE, 

HALLELUIA 

 

A kórus euritmia alapjainak 

megismerése (motívum átadás, 

hármashangzatok a térben)  

 

Különböző hangszerek együttes 

megjelenítése a térben, mozdulataiknak 

különböző minőségének átélése 

 

A fejlesztés várt eredményei:  

A tanulók művészi kifejezőeszközeik minősége fejlődik. Egyre jobban tudják tudatosan irányítani a mozdulataikat, uralni a 

testüket. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények:  

Önállóan tudják használni az elsajátított euritmiai eszközöket. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  

Egy téma lezártával vagy a tanév végén előadás bemutatása 

 

 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 
 

Kulcskompetenica-területek  

Kommunikáció, együttműködés, problémamegoldás, szóbeliség, nyitottság, képi információ feldolgozása, szociális 

interakció, információkezelés, IKT, szervezőképesség, a kommunikáció értékelése, érvelés, vita, problémamegoldás, kritikai 

gondolkodás, kreativitás 

 

Éves óraszám: 30 óra  

 

Módszertani megközelítések: 

A meglévő, intenzív tapasztalásaikon, élményeiken keresztül kell rendszerezniük tudásukat. Az új információk a 

médiatudatosság felébresztéséből, az értő mozgókép olvasáson és íráson alapulva kell, hogy beépüljenek. 

 

Előzetes tudás: 

A 9. osztályos mozgóképkultúra és médiaismeret tanulmányai, különös tekintettel a műfaji sajátosságokkal és a hatáskeltés 

eszközeivel kapcsolatos ismeretekre. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi:  

A történetmesélés meghatározó 

pontjainak felismerése 

A képkivágások, kompozíciók pontos 

ismerete 

A képi befolyásolás 

mechanizmusának alapvető ismerete 

Módszertani:  
Tervezés, komponálás 

Csoportos kézműves munka 

Szociális: Odafigyelés, érvelés, 

kérdezés, beszélgetés, 

együttműködés, integrálás, 

Mozgókép: 

Forgatókönyvírás 

Képkivágások, kameramozgások 

felismerése, gyakorlása 

Egyszerű szituációk feldolgozása a 

nézőpontok és műfajok változtatása 

által 

A montázs fogalma és elmélete 

Médiaismeret:  

A mozgóképes reklám 

 

Kapcsolódás: 

A főoktatás tantárgyai, különös 

Csoportos beszélgetés, vita. 

Egyéni eszközhasználat 

(fényképezőgép. kamera) 

Grafikai, festészeti tevékenység (rajzos 

forgatókönyv készítés) 

Előadás, szónoklat. 

Csoportos kézműves tevékenység 

(filmforgatás) 
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megbeszélés vezetése, prezentálás, 

indoklás, rendezvényszervezés 

Én: 

Önbizalom fejlesztése, kedv a 

témához, módszerhez, önálló 

vélemény erősítése, gondolat képi 

kifejezése 

tekintettel az irodalom, a történelem, a 

művészettörténet ismereteire, valamint 

a művészeti szaktárgyak, és az 

informatika. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Ismerje meg a mozgóképi kifejezés alapvető elemeit. 

A kiemelés mozgóképi módszereinek biztos használata. 

A befolyásolás mozgóképi eszközeinek felismerése, azoknak alapvető használata. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 

Egyszerű szituációkra épülő mozgóképes munkák elkészítése, elemzése. 

Reklámok és reklámblokkok elemzése egyéni előadások és csoportos beszélgetések által. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

A mozgóképi módszerek és eszközök használata. 

Reklámok, egyszerű mozgóképes munkák készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. évfolyam 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Kulcskompetencia-területek  

 anyanyelvi kommunikáció 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák  

a tanulás tanulása 

állampolgári 

vállalkozói 

kulturális 

digitális kompetencia 

 

Éves óraszám: 159 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Az ember életében a számos társadalmi szereppel találkozik. A modern szociálpszichológia és antropológia tanulmányokhoz 

kapcsolódóan: olyan irodalmi művekkel foglalkozunk, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy ezekről a szerepekről 

(szociális interakcióban lévő személy által mutatott magatartásminták, amelyek mind a cselekvő, mind az értelmező számára 
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könnyebbé teszik az adott interakció lefolyását oly módon, hogy a viselkedés egy részére nézve szabályokat tartalmaz) 

beszélgessünk. Tehát a hangsúly a szociális kompetenciák kialakítására helyeződik.  A tizenegyedik osztályos diákok ugyanis 

elérkeznek abba a korba, amikor a társadalom átfogó valóságában keresik szerepüket. Az identitáskeresés egyik nagy 

fordulópontja ez, a tananyag Paul Gauguin: Honnan jövünk? Kik vagyunk? Hová megyünk? (1897) . híres festményének 

kérdéseit járja körül. Pedagógiai feladat, hogy folyamatos lehetőséget teremtsünk én-tudatuk érzékeléséhez azáltal, 

hogy a tanítás-tanulás folyamatában a kint és a bent világát ütköztetjük. A diákok fokozatosan ráébredhetnek mások 

iránti felelősségükre.  

 

Előzetes tudás: 

A magyar nyelv grammatikai rendszerének ismerete, a leíró nyelvtan gyakorlati alkalmazása, az olvasmányok érzelmi úton 

való befogadása, a történet mondás és értelmezés közötti különbség felismerése, az irodalmi mű közös befogadása, a szöveg 

értő olvasása, egyéni olvasási stratégiák kialakítása, az előző évben tanult portrék, memoriterek, drámarészletek tudása.  

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységek 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása. 

Tudatos nyelvhasználat erősítése: 

hallás utáni beszédértés,  ( 

tájékoztatás, kapcsolattartás, 

beszélgetés, meggyőzés, 

manipuláció formáinak alkalmazása, 

felismertetése). 

Szövegelemzési eljárások 

gyakorlata. 

Kifejező előadási mód kialakítása, 

önálló beszédmű felépítése, pl. 

lineáris és motivikus 

történetmondás. 

 

Hangos és néma olvasás, írott 

szövegek megértése. 

Folyamatos értelmező, kritikai, 

reflexív olvasási stratégia 

kialakítása. 

 

Írás, szövegalkotás. 

Folyékony, olvasható, tagolt 

alkalmazott, kifejtő, ábrázoló, 

érvelő, elbeszélő írások gyakorlata.  

Nyelvtani, nyelvhelyességi, 

szövegtani, alapfokú retorikai, 

stilisztikai ismeretek meggyőző 

alkalmazása. 

Helyesírás, a leíró nyelvtan 

alapszintű ismerete gyakorlati 

alkalmazása, helyesírási problémák 

felismerése, szabályok, 

szabálykönyv tudatos alkalmazása. 

Szövegformálásnál az önellenőrzés 

igényének kialakítása. 

 

A tanulási képesség fejlesztése. 

Gondolkodás, ítéleterő, 

törvényalkotás képességeinek 

fejlesztése. 

Figyelem, emlékezet, 

rendezés, lényegkiemelés, 

konkretizálás, általánosítás, 

bonyolultabb analógiák felismerése, 

alkalmazása, 

 analízis, szintézis, absztrahálás, 

több oldalú összehasonlítás.  

Önálló kiselőadás készítése. 

Komplex szövegek alkotásához vagy 

megértéséhez használt 

segédeszközök (jegyzetek, vázlatok 

Identitáskeresés:   Wolfram von 

Eschenbach: Parszifál 

„Ime megleltem hazámat” 

Kosztolányi, József Attila, Szabó 

Lőrinc, Pilinszky  életműve 

A XIX. század realista 

regényirodalma:  

Balzac: Goriot apó, Stendhal: Vörös 

és fekete, Dosztojevszkij: Bűn és 

bűnhődés, Ibsen: Vadkacsa, 

Csehov: Sirály 

A romantika boldogságkeresése:  

Vörösmarty: Csongor és Tünde, 

Katona: Bánk bán, Puskin: 

Anyegin, 

Brüchner: Leonce és Léna 

 

 

Közép-Európa irodalma, pl: Musil, 

Kafka, Bruno Schulz 

 

A romantikától az izmusok 

kialakulásáig.  

 

Nyelvtörténet, a magyar nyelv 

alakulásának története 

A nyelvi változás 

– a magyar nyelv 

rokonsága, története; a 

főbb nyelvtörténeti 

korszakok és a 

legfontosabb 

nyelvemlékek; 

– a mai magyar nyelv; 

– az írott és a beszélt nyelv 

normái; a magyar 

helyesírás alapelvei; 

– nyelvváltozatok; 

nyelvjárások; 

– magyar nyelvhasználat a 

határon túl; 

– nemzetiségi 

nyelvhasználat és kultúra; 

– nyelvi tervezés, 

nyelvpolitika, 

nyelvművelés; 

– a magyar a világ nyelvei 

között. 

Memoriterek 

- önálló problémafelvetés érvelő, 

értelmező esszék írása 

- vita: beszélgetések, párbeszédek, 

érvelés, logikus következtetés 

- szövegértési gyakorlatok: 

összefoglalás, lényegkiemelés, 

beszélgetés, beszámolók,  képek 

leírása, jellemzés,  
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alkalmazása, 

saját érvek meggyőző módon történő 

megfogalmazása szóban és írásban.  

Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése. 

Komplex szövegértési és 

szövegalkotási képesség.. 

Jellemzések, motívum 

értelmezések., problémafelvetések, 

stratégiák. 

Érvelő, összehasonlító, értelmező 

szöveg önálló alkotása. 

  

Erkölcsi, esztétikai és történeti érzék 

fejlesztése. 

 

Személyközi, interkulturális és 

szociális kompetenciák, 

a másik ember iránti érdeklődés és 

tisztelet, én-megnyilvánulásokból 

kiinduló vitakultúra kialakítása. Én 

és a te viszonyainak gyakorlatai.   

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

szövegalkotási készségében, helyesírásában az önellenőrzésre, önállóságra, 

összefüggésrendszerében teljes, tudatosan felépített érvelő, műértelmező, összehasonlító szöveget írni, illetve ehhez 

hasonlóan élőszóbeli előadást alkotni, 

analizálóan és szintetizálóan közelíteni irodalmi kérdésekhez, 

az irodalmi művekben felbukkanó és emberi életünket érintő kérdéseket saját „világlátásához” mérni, másokkal erről 

vitatkozni, 

megérteni és használni az irodalom, filozófia, etika, szociológia alapvető fogalmait, kifejezéseit, 

törekedni a sztereotípiák, előítéletek leküzdésére, 

öt-tíz vers, drámarészlet, memoriter önálló elmondására, 

ismeri a tanult alkotók portréit. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanuló képes: 

szövegalkotási készségében, helyesírásában az önellenőrzésre, önállóságra, 

a középszintű érettségi értékelési szempontjai szerint elfogatható módon érvelő, műértelmező, összehasonlító szöveget 

írni, illetve ehhez hasonlóan élőszóbeli előadást alkotni, 

analizálóan és szintetizálóan közelíteni irodalmi kérdésekhez, 

az irodalmi művekben felbukkanó és emberi életünket érintő kérdéseket saját „világlátásához” mérni, másokkal erről 

vitatkozni, 

megérteni és használni az irodalom, filozófia, etika, szociológia alapvető fogalmait, kifejezéseit, 

törekedni a sztereotípiák, előítéletek leküzdésére, 

legalább öt vers, drámarészlet, memoriter önálló elmondására, 

ismeri a tanult alkotók portréit. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Feleletek, kiselőadások, memoriterek, forrás- és műelemzések, esszék írása megadott vagy szabadon választott témában, 

feladatlapok, házi dolgozatok, röpdolgozatok, önértékelés.  

 

 

MATEMATIKA 
 

Kulcskompetenciák:  

a matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazása/összeadás, kivonás, szorzás, osztás/, valamint mértékegységek, törtek 

matematikai kifejezésmód és gondolkodásmód használatára való képesség 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

természettudományi és technológiai kompetenciák 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 126 óra 
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Módszertani megközelítés:  
A geometria és az algebra külön tárgyalt területeit most összekapcsoljuk az analitikus geometriában. Világossá válik a diákok 

számára, hogyan felelnek meg geometriai alakzatok egyenleteknek és hogyan lehet új geometriai alakzatokat egyenletekkel 

kifejezni. 

 

Előzetes tudás: 

Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, két ismeretlenes 

egyenletrendszer algebrai megoldása. Egyenlőtlenségek megoldása. 

Függvénytani alapfogalmak. Négyzetgyök fogalma. Függvény megadása, ábrázolása, tulajdonságai. Hegyesszög 

szögfüggvényeinek értelmezése.  Szögfüggvények a derékszögű háromszögben. Szinusz- és koszinusztétel. Vektor fogalma. 
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Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Hatványozás pozitív alap és racionális 

kitevő esetén. 

A hatványkitevők tartományának 

kiterjesztése a racionális számokra. 

Hatványozás azonosságainak 

alkalmazása. Példák az azonosságok 

érvényben maradására. 

A definíciók és a hatványozás 

azonosságainak közvetlen 

alkalmazásával megoldható 

exponenciális egyenletek. 

 

Az n-edik gyök fogalma. 

A négyzetgyök fogalmának 

általánosítása. A négyzetgyök 

azonosságai. A négyzetgyök és 

műveleti tulajdonságai. Egyszerű 

négyzetgyökös egyenletek megoldása. 

 

A logaritmus értelmezése. 

A logaritmus azonosságai. 

A definíciók és a logaritmus 

azonosságainak közvetlen 

alkalmazásával megoldható 

logaritmusos egyenletek. 

 

 

A logaritmikus és az exponenciális 

függvény. A hatvány-, gyökfüggvény. 

Jellemzésük. 

A logaritmus függvény, mint az 

exponenciális függvény inverze. 

Függvénynek és inverzének a 

grafikonja a koordináta-rendszerben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szögfüggvények kiterjesztése,  

trigonometrikus alapfüggvények (sin, 

cos, tg). 

A trigonometrikus függvények 

transzformációi: cxf )( , )( cxf  ; 

)(xcf ; )(cxf . 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek. 

Trigonometrikus egyenletre vezető, 

háromszöggel kapcsolatos valós 

problémák. Azonosság alkalmazását 

igénylő egyszerű trigonometrikus 

egyenlet. 

Pithagoraszi összefüggés egy szög 

szinusza és koszinusza között. 

Összefüggés a szög és a mellékszöge 

szinusza, illetve koszinusza között. A 

tangens kifejezése a szinusz és a 

koszinusz hányadosaként. 

Síkidomok kerületének, területének 

kiszámítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika: egyenletesen gyorsuló 

mozgással kapcsolatos feladatok. 

 

 

Matematikatörténet: 

A logaritmussal való számolás szerepe 

(például a Kepler-törvények 

felfedezésében). 

 

 

 

Exponenciális folyamatok a 

természetben és a társadalomban. 

Fizika; kémia: radioaktivitás. 

 

Földrajz: a társadalmi-gazdasági tér 

szerveződése és folyamatai. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; földrajz: globális kérdések: 

- erőforrások kimerülése, 

fenntarthatóság, demográfiai robbanás 

a harmadik világban, 

népességcsökkenés az öregedő 

Európában. 

 

Fizika: periodikus mozgás, 

hullámmozgás, váltakozó feszültség és 

áram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korábbi ismeretekre való emlékezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsebszámológép használata, táblázat 

használata. 

 

 

 

 

 

 

Modellek alkotása (függvény modell): 

a lineáris és az exponenciális 

növekedés/csökkenés matematikai 

modelljének összevetése konkrét, valós 

problémákban (például: népesség, 

energiafelhasználás, járványok stb.). 
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A vektor fogalma. 

Helyvektor. A helyvektor koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, harmadoló 

pontjának, a háromszög súlypontjának 

koordinátái. 

Két pont távolsága, a szakasz hossza. 

Az egyenes különböző megadási 

módjai. Az irányvektor, a 

normálvektor, az iránytangens. 

Iránytangens és az egyenes 

meredeksége.  

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes párhuzamosságának, 

merőlegességének feltétele. Két 

egyenes metszéspontja.  

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

A kör egyenlete. 

A kör adott pontjában húzott érintője. 

Két vektor skaláris szorzata. A skaláris 

szorzat tulajdonságai. Két vektor 

merőlegességének szükséges és 

elégséges feltétele. 

A koordinátageometriai ismeretek 

alkalmazása egyszerű síkgeometriai 

feladatok megoldásában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A matematika két területének, algebra 

és geometria összekapcsolása: 

koordináta-geometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika: út-idő grafikon és a sebesség 

kapcsolata. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. A logaritmus fogalmának ismerete. 

A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét esetekben probléma megoldása céljából. Egyszerű 

exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. A 

mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. Függvény transzformációk végrehajtása. Exponenciális függvény és 

logaritmusfüggvény ismerete. Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. Jártasság a háromszögek 

segítségével megoldható problémák önálló kezelésében. A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban.  

Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek ismerete: távolság, szög 

számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

  

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. A logaritmus fogalmának ismerete. 

A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét esetekben. Egyszerű exponenciális és logaritmusos 

egyenletek megoldása, ellenőrzése. Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

Trigonometrikus függvények értelmezése. Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. Jártasság a háromszögek 

segítségével megoldható problémákban segítséggel. A tanult tételek ismerete, alkalmazásuk egyszerűbb 

feladatmegoldásokban.  

Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek ismerete: távolság számítása a 

koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Feleletek, füzetmunka minősége tartalmi és esztétikai szempontból, órai feladatlapok megoldása, témazáró dolgozat, 

röpdolgozat, szaknyelv elsajátítása, órai aktivitás, együttműködés mértéke, önértékelés. 

 

 

TÖRTÉNELEM 
 

Kulcskompetencia-területek  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

állampolgári kompetenciák 

kulturális kompetencia 

természettudományos és technológiai kompetenciák 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 
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Éves óraszám: 116 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

A történelemtanítás módszertanát a 11. évfolyamon arra kell alapozni, hogy a tanulók általában jelentős lépést tesznek belső 

fejlettség és érettség tekintetében. Elkezdenek rövid és hosszú távú célokat tűzni maguk elé és megnyilvánulásaik többsége 

saját útjuk, világlátásuk, egyéniségük keresésére irányul. Ítélőképességük differenciáltabbá, gondolkodásuk árnyaltabbá 

válik. Ezért fontos a tanult tartalmak több szempontú megközelítése, ahol alkalmuk nyílik érvek és ellenérvek 

felsorakoztatására, álláspontjaik formálására, a mérlegelés élményének rendszeres átélésére. A parázs viták hozzájárulnak, 

hogy emberi kapcsolataikban, ítéletalkotásuk terén a megértés és az elfogadás új szintje jelenik meg. Az ebben a korban 

felébredő szociális érzékenység, erős bensőségesség és reflektálási képesség, a szeretetre, a szolgálatra és az önfeláldozásra 

való hajlam összecseng a középkor egyes áramlataival, melyek tovább élnek Európa keleti felén, így népünk újkori 

történelmében is (pl. szerzetesrendek, templomos lovagok, katedrálisépítő mesterek, Zrínyi Ilona, Hunyadi János vagy 

Rákóczi Ferenc életútjának vezérfonalai, stb). Ugyanakkor a középkorban kifejeződik az akarat ereje is a népvándorlásokban, 

az iszlám előretörésében, a kibontakozó kelet-nyugati konfliktusban, az állam és az egyház és a dinasztiák közötti hatalmi 

küzdelmekben, mely egyes kiemelkedő személyek életrajzán, sorsdöntő eseményen keresztül elevenen megragadható. 

 

Előzetes tudás: 

Érti és használja az eddig tanult történelmi fogalmakat. fel tudja idézni a 6-7. osztályban tanult, az adott korszakra vonatkozó 

fontosabb eseményeket, jellemzőket, a 9. osztályban tanult eszmei alapvetéseket. Képes absztrakt történelmi-társadalmi 

fogalmak (pl. hatalom, vallás) mibenlétének árnyalt, erkölcs-filozófiai szempontokat figyelembe vevő megközelítésére. 

Önállóan felismer és elemez jelenségekhez, eseményekhez kapcsolódó összefüggéseket. Képes a konkrétumok és az általános 

jellemzők elkülönítésére. Képes különböző történelmi források megadott szempontok szerinti elemzésére. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A középkori világ megismerése 

- a görög-római, germán, zsidó-

keresztény kultúra hagyatékaként 

kibontakozó antik középkor, 

- a hagyományőrző érett középkor, 

- az újító reneszánsz korszak,  

- koraújkori átalakulás 

tanulmányozásán keresztül. 

A Magyar Királyság történetének 

tanulmányozása az Árpád-házi 

királyoktól a mohácsi vészig és a 

kapcsolódó események, folyamatok, 

fogalmak ismerete. 

A Magyar Királyság különleges 

helyzetének tanulmányozása kelet és 

nyugat ütközőpontján, a 16-18. század 

közt. 

Társadalmi, gazdasági, kulturális élet 

változásainak ismerete, a középkori 

világkép átalakulásának tükrében. 

Állam és egyház, nyugat és kelet közti 

feszültség és küzdelem kérdéskörének 

sokoldalú megközelítése. 

Az individualizálódás felé vezető út 

kifejtése a városfejlődés, a 

hatalomgyakorlás és az államforma 

változásának tanulmányozásával. 

Szövegek eltérő olvasatának 

felismerése, jelentésrétegek feltárása. 

Feltevések megfogalmazása tanult 

jelenségek, intézmények hátteréről, 

okairól. 

Összehasonlító elemzés, önállóan 

választott szempontok alapján. 

Kritikai értékelés érvek és ellenérvek 

segítségével. 

Ismeretek önálló rendszerezése, 

problémaközpontú elrendezése. 

Történelmi fogalmakról szabatos 

definíciók megfogalmazása. 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása térképekről. 

Történelem: 

- 6-7-9.osztály ismeretei. 

 

Magyar: 

- Wolfram von Eschenbach: 

Parzifal 

- szociális gyakorlatok, 

problémamegoldások, kérdések 

felvetése 

- önálló esszé írása  

 

Rajz és festés: 

 

Művészettörténet: 

- Romantika és középkor 

kapcsolata. 

 

Matematika: 

- algebra 

 

Földrajz:  

- övezetesség, mai 

mezőgazdasági kultúrák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anekdoták, mondák, népmesék, babonák, 

hagyományok valóságtartalmának, 

eredetének  

kutatása. 

 

Folyamatok feltárása korabeli források 

elemzéséből. 

 

Összefüggések feltárása korabeli források 

elemzéséből. 

 

Életképek összeállítása korabeli források 

elemzéséből. 

Középkori eredetű világörökségek 

gyűjteménye. 

Településnevek etimológiai vizsgálata, 

kötése a tanult korszakokhoz. 

Hatalomgyakorlás kutatása korabeli 

törvények elemzésével. 
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A világtörténet, az európai történelem, a 

magyar történelem eltérő időbeli 

ritmusának és kölcsönhatásainak 

elemzése.  

Internet kritikus és tudatos felhasználása 

történelmi ismeretek szerzésére. 

Mások véleményének összefoglalása és 

figyelembe vétele, a saját álláspont 

gazdagítása, továbbfejlesztése. 

Szembesülés általános előítéletekkel, 

középkori eredetű, mai jelenségek 

feltárásának segítségével.  

Társadalmi-történelmi jelenségek 

értékelése, saját értékrendnek megfelelő 

szempontok alapján. 

 

Oknyomozó feladatok. 

Egy felismert történelmi kölcsönhatás 

összehasonlító elemzésének elkészítése és 

bemutatása. 

Érvek ellenérvek gyűjtése. 

Esszé írása érveléssel. 

 

 

Saját történelmi fogalomtár készítése. 

Vallási, etnikai, népességi, gazdasági 

térképek tanulmányozása, készítése. 

Átfogó kronológiai táblázat készítése. 

 

 

Hasznos weboldalak gyűjteménye. 

 

Egyéni tanulmányok mai jelenségekről (pl. 

nők helyzete iszlám országokban, férfi és 

női szerepek, világvallások-hitélet, etnikai 

problémák, együttműködés) 

 

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

az antik, az érett középkor, és a koraújkori átalakulás műveltségi ismereteinek és a kapcsolódó történetek, események, 

folyamatok, fogalmak, személyek ismereteinek elsajátítására. 

Magyar Királyság középkori és 16-18.-ik századi történelmének, műveltségi ismereteinek és a kapcsolódó történetek, 

események, folyamatok, fogalmak, személyek ismereteinek elsajátítására. 

a társadalmi, gazdasági, kulturális változások ismertetésére, a középkori világkép átalakulásának tükrében. 

eligazodni a középkori társadalom függőségi viszonyai között. 

bonyolultabb, hosszú távú folyamatok felismerésére (pl. állam és egyház, kelet és nyugat kapcsolatának alakulása, modern 

individualizálódás folyamatának formálódása, népfelség elvének eredete). 

rejtett, egyes társadalmi-történelmi jelenségek, intézmények hátterében álló okok felismerésére. 

különböző történelmi forrásokat önállóan, több szempontból elemezni. 

szerzett ismeretei problémaközpontú rendezésére. 

a történelmi fogalmak rövid, szabatos megfogalmazására. 

saját gondolatmenet mentén felépített előadást tartani. 

esszét írni történelmi-társadalmi témában a kérdés világos megfogalmazásával, érvek és ellenérvek kifejtésével, 

következtetések megfogalmazásával. 

állást foglalni a tanult történelmi jelenségekhez, eseményekhez kapcsolódó erkölcsi, társadalmi kérdésekben. 

véleményét kulturáltan, árnyaltan, megalapozott érvekkel alátámasztva, mások megsértése nélkül megfogalmazni. 

párhuzamokat találni a tanult korok élethelyzetei, jelenségei, eseményei és a mai kor között. 

példákat hozni középkorban gyökerező mai jelenségekre. 

történelmi alapú képet alkotni Európa fogalmáról. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  
A tanuló képes: 

az antik, az érett középkor, és a koraújkori korszakok alapvető jellegzetességeinek, eltéréseinek ismertetésére. 

 a középkori (keresztény) és az újkori (humanista) világkép összehasonlítására.  

a középkori társadalom jellemző rétegeinek és kapcsolatainak bemutatására. 

bonyolultabb, hosszú távú folyamatok megértésére. 

különböző történelmi forrásokat önállóan, megadott szempontból elemezni. 

a történelmi fogalmak rövid, szabatos megfogalmazására. 

önállóan összeállított előadást tartani, választott témában. 

esszét írni történelmi-társadalmi témában a kérdés világos megfogalmazásával, érveléssel. 

véleményét kulturáltan, érvekkel alátámasztva, mások megsértése nélkül megfogalmazni. 

történelmi alapú képet alkotni Európa államainak kialakulásáról. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Az értékelés alapja a munkára vonatkozó szabályok, követelmények, elvárások, és értékelési módok ismertetése, 

megbeszélése és tudomásulvétele a tanulmányok kezdetén.  

Szóbeli megnyilvánulások értékelésének területei: 

forráselemzések szóban 

feleletek 

hozzászólások 

a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok 
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kiselőadás 

szóbeli összefoglaló 

Írásbeli teljesítmények értékelésének területei: 

forráselemző esszé, értekezés 

esszé megadott vagy szabadon választott témában 

írott összefoglaló 

füzetmunka minősége tartalmi és esztétikai szempontból 

órai feladatlapok megoldása 

házi dolgozat, házi fogalmazás 

témazáró dolgozat 

Egyéb jellegű teljesítmény értékelésének területei: 

topográfiai és kronológiai ismeretek elsajátítása 

szaknyelv elsajátítása 

ábrázolás, ábrakészítés, ábraelemzés 

órai aktivitás, együttműködés mértéke 

csoportmunkai szereplés minősége 

bemutató az iskolai közösség előtt 

önértékelés 

 

 

HONISMERET ÉS FÖLDRAJZ 
 

Kulcskompetencia-területek  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák, 

állampolgári kompetenciák, 

kulturális kompetencia, 

a tanulás tanulása, 

anyanyelvi kommunikáció, 

természettudományos és technológiai kompetenciák, 

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Kezdi megérteni a finom összefüggéseket az ok és okozat szövedékében, valamint azt a gondolkodásmódot, amely a komplex 

jelenségek, mint pl. az ökoszisztémák megragadásához szükséges. 

Ez teszi lehetővé a tanuló elvezetését azon túlra, amit eddig csak elképzelni tudott. 

10. osztályos földrajz epocha folytatásaként a mostani epochának több gazdasági és társadalomföldrajzot kell tartalmaznia.  

A víz ritmusa, globális karaktere, a kezdet és vég kérdése mindig visszatérő téma az adott életkornak megfelelően. 

A levegő „láthatatlansága”, változékonysága és meghódítása izgalmas kihívást jelent a megismerés során. 

 

Előzetes tudás:  

Térképészeti alapismeretek. 

A térbeli ábrázolás eddig tanult formái, annak fejlődése. 

A földrajzi felfedezések időszakában használt térképkészítési ismeretek és azok gazdasági jelentősége. 

A közép tagozaton tanult kontinensek országainak gazdasági földrajza. 

Az egyes térségek, gazdasági régiók történeti és területi átrendeződésének biztos ismerete. 

A környezetkárosító tényezők földrajzi okai. 

A globális környezeti és gazdasági problémák kialakulásának, mérséklésének ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudás: 

Fejlődjön a tanulók 

tájékozódási képessége a különböző 

méretarányú, jelrendszerű, tematikájú 

térképeken és földgömbökön. Ismerjék 

meg a térképek különféle ábrázolási 

módjait, azok alkalmazási lehetőségeit 

és korlátait; 

Mélyüljenek el a tanulók a térképek 

történelmi fejlődésében:  

Sorolják fel milyen hatással voltak a 

térképek az ipar és a gazdaság 

növekedésére a történeti fejlődésük 

Térképészeti tanulmányok: 

A térképészet történeti fejlődése, 

Az antik népek világnézetei, 

A babilóniai világtérkép, 

A térképészet fejlődése  

a világkülönböző részein, 

Amerika felfedezése, 

Az első magyar térkép, 

A mai térképek forrásai, 

A térkép elemei: 

- a méretarány és az aránymérték, 

- földrajzi koordináta rendszer, 

színek, nevek, földrajzi nevek 

 

Térképek használata, egyéni 

feladatok megoldásában, 

kvíz játékok a gyakorláshoz. 

 

 

Tematikus térképek logikai 

elemzése. 

Kép- és ábraelemzés 

 

 

Csoportokban régi térképek 

tanulmányozása, és megfigyelési 
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során. 

Legyen képes elsajátítani a különböző 

térképészeti vetületek szerkesztésének 

módjait.  

Legyen képes önállóan megszerkeszteni 

különböző vetületfajtákat. 

Módszertan: 

A földrajzi gondolkodás logikájának 

kialakítása az éghajlati jellemzők, a 

talaj, az élővilág, a vízháztartás, a főbb 

felszínformáló folyamatok és a 

gazdasági tevékenység szisztematikus 

összehasonlításával. 

A tanulók ökológiai szemléletének 

fejlesztése. 

az eddigi tananyag új szempontok 

szerinti szintetizáló áttekintése. 

Szociális: 

Ismerjék fel konkrét példákon, hogy a 

helyi, a regionális és a globális 

problémák a természet és a társadalom 

törvényei alapján összegződnek, s 

Földünk létét veszélyeztetik; 

Jövőnk feltétele a fenntartható fejlődés 

szemléletének elsajátítása. 

Lássák a termelés és a fogyasztás 

ellentmondásait, a fogyasztói 

társadalom szerepét a globális gondok 

létrejöttében; 

Ismerjék a környezet védelmét szolgáló 

állampolgári kötelességeket és jogokat; 

Én: 

Jelentős lépést tesz önmaga 

megtalálása felé.  

Saját belső gondolkodási-, érzelmi- és 

akaratereje iránti bizalma erősödik.  

Kezdi megérteni a finom 

összefüggéseket az ok és okozat 

szövedékében, valamint azt a 

gondolkodásmódot, amely a komplex 

jelenségek, mint pl. az ökoszisztémák 

megragadásához szükséges. 

 

Az internet jelentősége a térképészetben, 

Különböző vetületek: 

 

A földrajzi övezetesség alakulása az 

egyenlítőtől a sarkokig. 

A függőleges övezetesség szerepe egyes 

térségekben. 

A Föld tájai, mint ökoszisztémák. 

A geoszférák közötti földrajzi-környezeti 

kölcsönhatások. 

Az emberiség mezőgazdasági kultúrájának 

fejlődése a történelmi fejlődésünk során. 

A fejlődő országok elszegényedése a 

kizsákmányoló gazdálkodás következtében 

A gazdálkodás jellemzői az egyes 

övezetekben és területeken. 

 

Az Európai Unió fejlődése kialakulásától 

napjainkig. 

Anglia és Oroszország összehasonlítása 

földrajzi, történelmi és kulturális és 

gazdasági fejlődésük tükrében a XII. 

századtól napjainkig. 

 

Kapcsolódási pontok: 

Földmérés gyakorlat a 10. osztályban, 

Projektív geometriai szerkesztések, 

Biológia: 

Élőhely, életközösség, a sejtek világába, az 

egysejtű élőlények, azaz az 

elképzelhetetlenül apró lények világába 

nyer bepillantást. 

A forró, a mérsékelt és a hideg övezet 

élővilága.  

A hegyvidékek élővilága 

szempontok alapján felkészülni a 

bemutatásukra. 

 

 

 

 

 

A tanulók analizáló-szintetizáló 

képességének fejlesztése. 

 

 

Klímadiagram összehasonlító 

elemzése. 

 

 

 

A földi képződmények, jelenségek, 

folyamatok önálló vizsgálata, a 

vizsgálatok eredményeinek 

ábrázolása, elemzése és értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudják elvégezni biztonsággal az 

alábbi földrajzi gyakorlatokat: 

klímadiagram felismerése, 

elemzése, tematikus térképek 

logikai elemzése (pl. éghajlat, talaj, 

természetes növénytakaró); 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

a tanuló térbeli szemléletében képes elvonatkoztatni a síktól. Könnyen mozog a látható és a láthatatlan térben. 

ismerjék a tanulók a népességre és a településekre vonatkozó legfontosabb alapfogalmakat; 

értsék meg és tudják ábrán elemezni a népesedési ciklus szakaszait, a fiatalodó és öregedő társadalmak tipikus korfáit, a világ 

népességének növekedését; 

indokolják a természeti adottságok és a népesség földrajzi eloszlásának növekedését; 

legyenek képesek magabiztosan elvégezni az alábbi földrajzi gyakorlatokat: tematikus térképek logikai olvasása 

folyamatábrák, korfák önálló elemzése; statisztikai adatsorokból grafikonok, diagramok összehasonlítása stb. 

pontos megfigyelésekkel, önálló vizsgálatokkal, az ezekről alkotott véleményről; 

tudják a megfigyeléseik, ismereteik szakszerű elmondásával, írásbeli és rajzos rögzítésével; az alapvető természettudományos 

módszerek alkalmazásával, az eredmények értékelésével és indoklásával véleményüket elmondani, kifejezni. 

ismerje és igazolja példákkal a globális környezeti és gazdasági problémák kialakulását, mérséklésük lehetőségeit 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételei: 

értsék meg és tudják ábrán elemezni a népesedési ciklus szakaszait, a fiatalodó és öregedő társadalmak tipikus korfáit, a világ 

népességének növekedését; 

indokolják a természeti adottságok és a népesség földrajzi eloszlásának növekedését; 

legyenek képesek magabiztosan elvégezni az alábbi földrajzi gyakorlatokat: tematikus térképek logikai olvasása;

 folyamatábrák, korfák önálló elemzése; statisztikai adatsorokból grafikonok, diagramok összehasonlítása stb. 

 

A zsámonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Topográfiai gyakorlatok a fejlődést támogató értékelés a tanulói sikereket segíti elő, így a diákok önbecsülésre tehetnek szert, 

értékelése írásban, 
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Csoportmunkában adott témakörben való felkészülés a tények bemutatása összefüggések bemutatása érvelésekkel való 

alátámasztása a vitában, 

Egyéni portfólió készítése adott témakörből, 

Az epocha füzetben végzett munka, értékelése, 

Szöveges értékelés az epocha alatt végzett munkáról 

 

 

BIOLÓGIA 
 

Kulcskompetencia-területek  

 természettudományos és technológiai kompetenciák,  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 kulturális kompetencia 

 a tanulás tanulása 

 anyanyelvi kommunikáció 

 

Éves óraszám: 40 óra 

 

Módszertani megközelítés:  

A pubertás enyhülésével és a valódi serdülésbe való átmenettel a tizenhét évesek megértése érettebbé válik. Az önállóvá váló 

gondolkodási képesség felszabadulásához még a szociális érettség is fokozottan hozzáadódik. Az egymás közti, a szülői 

házhoz, az iskolához, a társadalomi és természeti környezethez fűződő viszonyok képlékenyebbé és egyénibbé válnak. Ekkor 

a biológiában az életjelenségek átfogó témáit tárgyaljuk. Ez a biológia általános alapkérdéseiről szól. Ebben a korban minden 

fiatalt elfoglal az első önálló világkép felépítése.  Az életjelenségek jó anyagot szolgáltatnak számára ebben a tájékozódási 

folyamatban. Ilyenkor lehet váltogatni a tartalmi és a módszertanról szóló beszélgetéseket. Rendszerint csoportos foglalkozás 

keretében mikroszkópizálnak, de az önálló munkának, kutatásnak és előadónak is egyre nagyobb teret kell adni. A 

mikroszkópizálást ki kell egészíteni élő rendszerek nagy összefüggéseit feltáró „makroszkópizálással”, azaz a 

mikroorganizmusoktól és a mikrobiológiai ismeretektől el kell jutni a Föld egész bioszférájára rátekintő ökológiai szemléletű 

összefüggésekhez. 

 

Előzetes tudás 

Korábbi évek növénytani és állattani ismeretei. Ökológiai szemlélet. 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, 

témák 

Tevékenységi formák 

Egysejtű és többsejtű életformák 

szerveződési szintjeinek tanulmányozása a 

mikroszférától a makroszféra felé haladva: 

- sejttan, 

- szövettan, 

- prokarióta és eukarióta egysejtűek, 

- alacsonyabb rendű növények morfológiai 

és paleontológiai ismeretei, 

- szivacsok és csalánozók, morfológiai és 

paleontológiai ismeretei, 

Az öröklődés biogenetikai alapjainak és 

menetének megértése. 

Kapcsolódó tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, felismerések, eljárások, 

elméletek megismerése. 

Ismeretek önálló rendszerezése, elrendezése 

megadott szempontok alapján. 

Önálló füzetmunka, tanári elvárások 

alapján. 

Biológiai fogalmakról szabatos definíciók 

megfogalmazása. 

Internet és szakirodalom kritikus és tudatos 

felhasználása biológiai ismeretek szerzésére. 

A gén- és biotechnológia gyakorlati 

jelentőségének és morális kérdéseinek 

vizsgálata. 

Kritikai értékelés érvek és ellenérvek 

segítségével. 

Mások véleményének összefoglalása és 

figyelembe vétele, a saját álláspont 

gazdagítása, továbbfejlesztése. 

Az élőlények ökológiai jelentőségének 

Kémia: 

8. osztály, biokémia 

9. osztály, fotoszintézis, 

keményítő, cellulóz. 

 

Mikroszkópos gyakorlatok a tapasztaltak 

elemzése, jegyzőkönyves rögzítése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Genetikai példák megoldása. 

 

 

 

 

 

Életrajzi kiselőadások jeles tudósokról, 

motivációjukról. 

 

 

 

 

 

Hasznos weboldalak és szakfolyóiratok 

gyűjteménye. 

Lehetőség: 

Vizsgálódások élelmiszereink és a 

kozmetikumok nyomában. 

Aktuális problémák közös megvitatása 

többféle szempont figyelembevételével. 
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felismerése. 

   

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

a mikroszkóp felépítésének bemutatására, a mikroszkóp alapszintű használatára. 

a sejtek felépítésének, alkotórészeinek ismertetésére. 

a sejtosztódás menetének, jelenségeinek, fajtáinak ismertetésére. 

 a szervezet, szerv, szövet, sejt fogalmainak megértésére, azokat szakszerűen használja. 

képes felismerni a korábban tanult élettani működéseket a sejtek, szövetek szintjén, összefüggéseket találni rész és egész 

között. 

képes alapszintű genetikai feladatok önálló megoldására. 

tanári irányítással mikroszkópos kísérletek kivitelezésére, a tapasztalatok elemzésére és pontos rögzítésére. 

a felismert és megismert biológiai törvényszerűségek kiterjedt alkalmazására. 

a tanult fogalmak rövid, szabatos megfogalmazására. 

füzetének önálló, tanári elvárásoknak megfelelő elkészítésére. 

szerzett ismeretei rendezésére, megadott szempontok alapján. 

saját gondolatmenet mentén felépített kiselőadást tartani. 

esszét írni érvek és ellenérvek kifejtésével, következtetések megfogalmazásával. 

állást foglalni a tanult ökológiai, genetikai jelenségekhez kapcsolódó erkölcsi, társadalmi kérdésekben. 

véleményét kulturáltan, árnyaltan, megalapozott érvekkel alátámasztva, mások megsértése nélkül megfogalmazni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes: 

A mikroszkóp alapszintű használatára. 

a sejtek felépítésének, alkotórészeinek lényegi ismertetésére. 

a sejtosztódás fajtáinak, és azok eredményének megkülönböztetésére. 

a szervezet, szerv, szövet, sejt fogalmainak megértésére, azokat szakszerűen használja. 

képes megérteni a korábban tanult élettani működéseket a sejtek, szövetek szintjén.  

képes alapszintű genetikai feladatok egy részének megoldására. 

tanári irányítással mikroszkópos kísérletek kivitelezésére, a tapasztalatok megfigyelésére, egyszerű megfogalmazására.  

a tanult fogalmak és törvényszerűségek, szabatos megfogalmazására. 

füzetének önálló, tanári elvárásoknak megfelelő elkészítésére. 

választott témáról kiselőadást tartani.véleményét kulturáltan, érvekkel alátámasztva, mások megsértése nélkül 

megfogalmazni. 

 

A számonkérés és értékelés lehetséges módjai 

A tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, gondolatok 

Kísérleti tapasztalatok megfogalmazása, értelmezése 

Biológiai ábrák készítése és elemzése 

Írásbeli összefoglaló a megfigyelt kísérletekről 

Összefoglaló felelet nagyobb témából  

Önálló kiselőadás 

Felelet, kiselőadás megadott témából. 

Gondosan összegyűjtött, esztétikusan rendezett jegyzetek 

Fakultatív: házi dolgozat egy problémafelvetés kapcsán 

Témazáró dolgozat 

 

 

FIZIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció: új ismeretek szerzése nyelvhasználat útján; a természettudományos szaknyelv használata: 

szakszövegek értelmezése, feldolgozása, illetve az adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban. 

Matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése, elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

Természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében. 

Digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

Szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia  csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  
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Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Módszertani megközelítések:  

A fizika modern felfedezéseihez való eléréshez végig kell haladni az elektromosság, az elektromágnesesség elméletén, és a 

radioaktivitás alapjelenségén, valamint a fizikai alapfogalmak XIX. és XX.. századi fejlődésén. 

Különös gonddal vizsgálandók az elektromos és a mágneses mezők. Ebben az évben az a cél, hogy a diákok figyelmét a 

megfigyelések és mérések utána a matematikai gondolkodást igénylő területek felé fordítsuk. Az alapelv, hogy a kiindulási 

pont mindig egy kísérlet vagy gyakorlati életből vett jelenség, tapasztalat, a korábbi osztályokban megszokottak alapján 

változatlan marad. 

 

Előzetes tudás: 
Elektrosztatikai és mágneses alapjelenségek ismerete: töltés, polaritás, töltésmegosztás, töltéssűrítő - kondenzátor, 

csúcshatás, töltéskiegyenlítődés - egyenáram, mágneses pólusok, mágneses mező, elektromágnes. 

Anyagszerkezet – atom fogalma. 

 

Fejlesztendő képességek Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi: 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

elektromos töltés, kation, anion, 

elektromos mező, Coulomb törvény, 

kapacitás, potenciál, feszültség, 

áramerősség, ellenállás, elektromos 

teljesítmény, Lenz törvénye. 

Mágneses indukció, váltóáram,  

Radioaktív sugárzás fajtái -alfa-, 

béta- és gamma sugarak. 

Atommag, proton, neutron, elektron, 

izotóp. 

Megértések: 

Az elektromosság és a mágnesesség 

egymásba alakítható, egymástól nem 

független jelenségek. Az elektromos 

és a mágneses jelenségeket erőterek 

jellemzésével lehet értelmezni. 

A fizikai anyagot bonyolult, nagy 

energiát igénylő kísérletekkel tovább 

lehet bontani, a kísérletek alapján 

modelleket lehet alkotni a fizikai 

anyag felépítésére vonatkozóan. 

Felismerések: 

Az elektromos és a mágneses 

jelenségek a fizikai anyaghoz tartozó 

erők.. 

Módszertani:  

Kísérletek tapasztalatainak 

csoportosítása, a tapasztalatok 

alapján modellalkotás. 

Az anyagszerkezeti kutatások 

összefüggéseinek értelmezése – 

konferencia. 

Szociális:  

Csoportos tanulókísérletek és 

tananyag feldolgozás során: tervezés, 

szervezés, munkamegosztás, 

megvitatás, tudásmegosztás  

Individuális: 

A világban működnek olyan erők, 

amelyek közvetlenül nem 

érzékelhetők az ember számára, 

csupán hatásai által tudunk 

következtetni azok létére. Az ember 

képes a gondolkodása erejével ezeket 

az erőket megismerni, saját céljaira 

felhasználni.  

Statikus elektromosság 
Az elektromosság története,  az 

elektrosztatika ismétlése, Van de Graaf 

generátor 

Az elektromos mező fogalma. 

Kondenzátorok: szabályai, 

mértékegységei, kapacitásszámítás, 

dielektrikumok. Az áramerősség és a 

feszültség időbeli lefolyása 

kondenzátor töltése és kisütése során. 

Egyenáram 
A Daniell elem felépítése, működése. 

Az elektromos feszültség, töltés, áram 

és ellenállás fogalmainak általánosabb 

szinten történő átismétlése. A 

feszültség, az áramerősség, az 

ellenállás és a teljesítmény kapcsolata 

(amennyiben 9. osztályban nem került 

rá sor.) 

Az elektromos áram különböző 

hatásai, a különböző anyagok 

áramvezetési sajátságai – ismétlés és 

mélyítés. 

Elektromosság és mágnesesség 

kapcsolata 
Indukció, induktív ellenállás, Lenz 

törvénye, a Lorenz-erő. A fordítottan 

ható áramok induktivitása; az 

elektromos és mágneses mezők 

polaritása., áramjárta hurok és tekercs. 

Technológiai vonatkozások: 

A váltóáram előállítása – generátorok, a 

váltóáram hatásainak összehasonlítása az 

egyenárammal. 

Transzformátorok működése, számítások. 

Az elektromos hálózatok felépítése, a 

váltóáram szállítása. 

További témalehetőségek: 

Szupravezetés. 

Energia, mint kalkulációs alapegység  

Atomfizika - radioaktivitás 
Nagyfeszültségű szikrainduktorok; 

gázemisszió, emissziós csövek. 

Katódsugarak, röntgensugarak alfa-, 

béta- és gamma sugárzás  

A radioaktivitás előfordulásai a 

természetben, radioaktív bomlás; 

atommaghasadás.,  mesterséges 

Szóbeli, írásos: 

Áttekinthető jegyzetek készítése 

Összefoglaló feleletek 

Kiselőadások tartása 

 

Szociális: 

Tanári előadás – frontális munka. 

Tudásmegosztás – feldolgozott téma 

átadása. 

Vita, érvelés. 

Tudományos konferencia modellezése. 

Önálló 

Önálló felkészülés adott témakörből.  

Jegyzetek és források rendszerezése, 

rendezett gyűjtemény összeállítása. 

 

Térbeli, vizuális 

Áttekinthető ábrák készítése. 

Poszter összeállítása (pl. atomszerkezeti 

kutatások kronológiája)  

 

Gondolkodási, problémamegoldó 

A kísérleti jelenségek értelmezése.  

Tudósok gondolatmenetének követése. 

Modell alkotás a a tapasztalt jelenségek 

alapján. 
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Fejlesztendő képességek Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

radioaktív izotópok.  

Magfúzió. 

Technológiai vonatkozások: 

A radioaktivitást észlelő eszközök - 

Geiger-Müller csövek, ködkamrák, stb. 

Az oszcilloszkóp 

Az elektroncsöves televízió. 

Atomreaktorok felépítése, működése. 

Az atombomba és a hidrogénbomba. 

További témalehetőségek: 

Az atomszerkezeti kutatások történeti 

áttekintése -  

Az atombomba technológiai 

fejlesztésének története (veszélyek, 

sugárvédelem). 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem – XIX. és XX. szd 

történelme. 

Kémia –  atomszerkezet, 

atommodellek- 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok megértik az elektromosság, a mágnesesség és az anyag szerkezetének összefüggéseit. Megértik, hogy milyen úton 

jutottak el XIX. és XX. század kutatói a mai anyagszerkezeti alapmodellekhez. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanulók tudják értelmezni, jellemezni  a tárgyalt fogalmakat, fizikai törvényeket. 

Ismerik  a tanult fizikai mennyiségek matematikai összefüggéseit, mértékegységét. 

Értik a tanult fogalmak közötti összefüggéseket. 

Tisztában vannak az alapvető anyagszerkezeti ismeretekkel, és értik, hogy milyen kísérleti tapasztalatokon alapulnak az 

anyagszerkezeti modellek. 

 

Számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
A tanultak számonkérése szóban és írásban – felelt, dolgozatok. 

Önállóan feldolgozott tananyagrész bemutatása. 

Ábra, poszter készítése egy adott téma bemutatásához. 

 

 

KÉMIA 
 

Kulcskompetenica-területek  

Anyanyelvi kommunikáció: új ismeretek szerzése nyelvhasználat útján; a természettudományos szaknyelv használata: 

szakszövegek értelmezése, feldolgozása, illetve az adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban. 

Matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése,  elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

Természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében. 

Digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

Szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia  csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám: 30. óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A kémiai elemek és azok rendszerezése a fő téma ebben az évben.  

Az egyes elemeket egyéni karakterükben igyekszünk jellemezni és egy -egy elem kapcsán összegezzük mindazokat az 

ismereteket, amelyeket az elmúlt 4 évben szereztek a tanulók. Így az elemek jellemzése remek lehetőség a szintézis 

gyakorlására. 
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A  tárgyalt  elemek kiválasztásakor a természetes előfordulásukat vesszük tekintetbe, így részletesen a következő elemeket 

vizsgáljuk meg: hidrogén, oxigén, szén, nitrogén, kén, foszfor, szilícium, az alkálifémek közül :nátrium és kálium, alkáli 

földfémek közül: magnézium és kalcium, könnyű és nehézfémek közül:az alumínium, és a vas,  végül a halogének: fluor, 

klór, bróm és jód. 

Miután rendszereztük az elemek mentén az eddig tanult kémiai ismereteket, az elemek különböző szempontú rendszerezésére 

is sor kerül. Ekkor ismerkednek meg a tanulók a periódusos rendszerrel, annak felépítésével, használatával is. 

A konkrét tapasztalatoktól elvonatkoztató absztrakciót azzal  is ápoljuk, hogy  ebben ez évben kezdjük el  tárgyalni az anyag 

szerkezetét vizsgáló elméleteket. 

 

Előzetes tudás: 
Az anyagok tulajdonságai, előállításuk módja, szerepe az iparban, - alapvető szervetlen, szerves és leíró kémiai ismeretek – 

kémia 7-10. osztályok; a Föld szilárd burka, kőzetek, vízburok, légkör – földrajz 9-11. osztályok;  

 

Fejlesztendő képességek,  Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi:  

Kulcsfogalmak/fogalmak: 

elem, vegyület, atom, molekula, relatív 

gőzsűrűség, relatív atomtömeg, relatív 

molekulatömeg, Avogadró szám, 

anyagmennyiség, moláris térfogat, 

periódusos rendszer, főcsoportok, 

vegyjel, képlet. 

Megértések  

Képletek, reakcióegyenletek 

felírásának szabályai. Sztöchiometriai 

számítások módja a felírt 

reakcióegyenletek alapján. 

Felismerések 

Az elemek a természetben rájuk 

jellemző nagy körforgásokban vesznek 

részt. Az  elemek több szempont 

szerint is csoportosíthatóak. Miért a 

Mengyelejev -féle periódusos rendszert  

használata a legelterjedtebb? 

  

Módszertani:  
Önálló szövegfeldolgozás. Információk 

összegyűjtése, csoportosítása többféle 

szempontból. 

Szociális:  

Közös feladatmegoldás (pl egy elem 

körforgása a természetben) – 

vélemény, vita, érvelés, 

konszenzuskeresés. 

 

Individuális: 

Absztrahálás, sok szempontból való 

megközelítés képessége, árnyalt 

gondolkodás. Analízis – szintézis 

alkalmazás a feladatmegoldásokban. 

Önálló tervezés és munkavégzés, 

rendszerezés, átstrukturálás.  

I. Elemek jellemzése 

Az elemek előfordulása a környezetben 

szabadon (elemi állapotban ) és 

kötötten (vegyületeikben) az 

atmoszférában, hidroszférában, 

geoszférában, bioszférában, 

technoszférában. Az elemek 

körforgása a természetben.  

Kapcsolódási pontok: 

földrajz – a Föld burkai, azok 

összetétele, gazdasági földrajzi 

vonatkozások, ipar 

biológia .- asszimiláció, légzés, egyéb 

növényi és állati életfolyamatok a 

természetben 

történelem – az egyes elemek 

felfedezésének történelmi kora  

II. Sztöchiometria 

Az anyag atomos felépítésének 

elmélete, relatív atomtömeg, 

molekulatömeg, anyagmennyiség 

fogalma. Ezek bevezetésének  történeti 

áttekintése. 

Vegyjelek, képletek, reakcióegyenletek 

szerkesztésének szabályai. 

Kapcsolódási pontok: 

fizika – sűrűség, halmazállapotok 

matematika – algebra, szöveges 

feladatok 

III. Az elemek csoportosítása, a 

periódusos rendszer 

Periodikusan ismétlődő sajátságok a 

relatív atomtömeg függvényében. A 

Mengyelejev -féle periódusos 

rendszer felfedezése és felépítése. A 

periódusos rendszer használata. Az 

elemek csoportosításának egyéb 

lehetőségei. 

További témalehetőségek: 

Egyéb periódusos rendszerek 

A kémia történetéből: 

A periódusos rendszer felfedezésének 

története.  

Kapcsolódási pontok:  

történelem – tudománytörténet a XIX., 

XX. szd. fordulóján  

 

  

szóbeli, írásos: 

Kémiai szakszöveg átstruktúrálása: 

szövegből táblázat, táblázatból ábra, 

ábrából fogalmazás. Szóbeli felelet, 

kiselőadás. 

 

Szociális: 

Egy probléma közös megoldása, vita, 

érvelés, konszenzusos megoldás. 

 

önálló: 

Önálló szakszöveg feldolgozás, 

példamegoldások 

 

Térbeli, vizuális, 

Az elemek  körforgásának ábrázolása  

 

Gondolkodási, problémamegoldó: 

Adatok rendezése, rendszerezése, több 

szempontból való csoportosítása. 

Sztöchiometriai  feladatok megoldása, 

képletírás, egyenletrendezés, 

számítások. 

 

Gyakorlati: 

Lehetséges tevékenység: kísérlet 

bemutatása  

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Az epocha során a tanulók teljes áttekintést kapnak a kémia területéről, átfogó képük lesz a határterületekről, a más 

tudományágakkal való kapcsolatokról.  
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A munka során erősödik a szintetizáló képesség, képessé válnak arra, hogy a tényeket rendszerezni tudják, akár többféle 

módon is.  

Világossá válik, hogy az egyes kémiai elemek karaktere nem önmagában, hanem az anyagok kölcsönhatásaiban mutatkozik 

meg. Így közelebb kerülhetnek a tiszta, előítéletmentes gondolkodáshoz, annak a lehetőségéhez, hogy a dolgok ki tudják 

mondani magukat számukra. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanult elemeket árnyaltan tudja jellemezni. 

Ismeri a hosszú periódusos rendszert felépítését. 

Ismeri az elem, vegyület, atom, molekula fogalmak jelentését, tudja jellemezni azokat. 

Ismeri a tanult elemek vegyjeleit. 

Tisztában van a képletírás szabályaival. 

Képes kémiai egyenleteket szerkeszteni, azok alapján kémiai számításokat végezni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Egy elem bemutatása: önálló kiselőadás, tudásmegosztás  

Epochazáró dolgozat komplex feladatokkal. 

A tanultak alkalmazása – napi sajtóban, ismeretterjesztő folyóiratban megjelent cikk elemzése, értelmezése. 

Önállóan vezetett és szerkesztett, rendezett, áttekinthető jegyzet, ábra és szöveggyűjtemény 

 

 

IDEGEN NYELV 
 

Kulcskompetencia-területek  

Idegennyelvi kommunikáció 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

A tanulás tanulása 

 

Módszertani megközelítések: 
Folytatódik a nyelvtani jelenségek tanulmányozása és gyakorlása; tudatosabb, magasabb szintre emelése, 

árnyalása. A felsős osztályokban igen hangsúlyos az önálló tanulás, az önálló munka: ebben a folyamatban a 

tanár segít megtalálni a diákoknak az egyéni utakat és eszközöket a kitűzött célok elérése érdekében. Sor 

kerülhet egyéni projektmunkákra, kiselőadásokra is. Újra előtérbe kerül a nyelv szépsége. A diákok esztétikai 

véleményalkotási képességét gyakorolhatják klasszikus és modern szövegek feldolgozásával. Az irodalmi 

szövegek olvasása részben az órán, részben otthon történik. Az egyes nyelvtani formák, kifejezések tudatos 

gyakorlása szóban és írásban egyaránt előtérbe kerül. A diákok egyre többet beszélnek egyre több témáról 

idegen nyelven. Hosszabb szövegek, írások önálló feldolgozása sem jelent gondot számukra. 

 

 

ANGOL NYELV 
 

Éves óraszám: 104 óra 

 

Előzetes tudás:  

Az előző évben tanult szavak,  a nyelvtan magasabb szintű megértése ,megfelelő  szóbeli kifejezőkészség, társalgási szint. 

  

Fejlesztendő képességek, készségek Témák Tevékenységi formák 

 

 

 

a nyelv történetiségének 

felismerése 

 

 

 

 

 

interakciós készég, improvizációs 

készég fejlesztése 

 

kiejtés javítása 

 

 

 

TARTALMAK, 

SZÖVEGOLVASÁS: 

 

Klasszikus angol dráma, 

Shakespeare darabok részletei. 

 

XX. Századi amerikai dráma. 

 

Az angol nyelvterületen játszott 

legnépszerűbb drámák. 

„Világdráma” 

 

Morál és nyelv témakörben prózai 

és verses művek a 

világirodalomból 

 

Magyar szépirodalmi művek élete 

 

 

 

Csoportmunka kooperatív 

módszerek alkalmazáaával 
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rugalmas gondolkodás fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logikai készség fejlesztése 

 

rendszerezés  

 

analízis, szintézis 

 

 

 

lényegkiemelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beszédértés 

beszédészlelés 

hallási észlelés 

 

 

írásbeli kifejezőkészség 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése. 

az angol nyelvterületeken. 

 

Ajánlott irodalom: 

Shakespeare by Ralph Waldo Emerson 

(Waldorf Reader) 

Shakespeare drámák (pld: Hamlet, 

Romeo and Juliet, Macbeth etc.) 

Milne: The Man in the Bowler Hat 

Douglas Adams: The Hitchhiker Guide 

to the Galaxy 

H.G. Wells: The Valley of the Blind 

John Updike: A&P  

Kim Thorson: Alien Bodies 

Salinger: A perfect Day for Bannanfish 

 

 

 

 

NYELVTAN 

 

függő beszéd, 

a befejezett jelen idő 

folyamatos befejezett jelen 

befejezett jövő idő 

igeidők összehasonlítása 

igeidők használatának tudatosítása 

egyszerű és összetett mondatok 

egyszerű igeidőben, segédigékkel is, 

műveltető szerkezet 

 

 

 

 

 

SZÖVEGALKOTÁS 

 

- Szókincs bővítése a feldolgozott 

témákhoz kapcsolódóan. 

 

- 200 szavas önálló fogalmazások írása 

 

- fogalmazási gyakorlatok (formális és 

informális levél) 

 

- nyelvtani szabályok önálló 

alkalmazása. 

 
- kommunikációs 

témákhoz kapcsolódó 

mondanivaló szóbeli 

megfogalmazása  

 

Kapcsolódási pontok: 

irodalom 

nyelvtan 

történelem 

földrajz 

filozófia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni és csoportos 

feladatmegoldás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

önálló írás és önellenőrzés 

szótárhasználattal 

 

 

 

 

különféle stílusú szövegek 

alkotása 

 

önálló forráskutatás, 

médiahasználat 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok: 

társalgási szintje, szóbeli kifejezőkészsége tovább fejlődik, a 10. osztály végére a többség várhatóan eléri az A2 

szintű nyelvtudást, 

 tudatosabb, magasabb szintű megértéssel és figyelemmel fordulnak a nyelvtani kérdések felé,  

 képesek irodalmi szövegek vagy újságcikkek önálló feldolgozására. 



 299 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A diákok: 
képesek hosszabb szövegek, olvasmányok önálló feldolgozása után azokról véleményt alkotni, 

ismerik és alkalmazzák a különböző levélformákat, képesek hosszabb levelek, fogalmazások megírására, 

képesek bármilyen társalgási témához hozzászólni, állást foglalni, esetleg vitatkozni, magabiztosan dolgoznak 

pármunkában, 

tarthatnak órákat, órarészleteket, kiselőadásokat meghatározott témákban. 

 

A számonkérés és értékelés lehetséges módjai 

A tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, gondolatok 

Írásbeli összefoglaló  

Összefoglaló felelet nagyobb témából  

Önálló kiselőadás 

Felelet, kiselőadás megadott témából. 

Gondosan összegyűjtött, esztétikusan rendezett jegyzetek 

 

 

NÉMET NYELV 
 

Éves óraszám: 108 óra 

 

Előzetes tudás: 

az előző tíz évben tanult tananyag 

legfontosabb információk megértése, vélemények kinyilvánítása az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákban 

kérdez és válaszol a mindennapi élethelyzetben a tanult témák anyagából 

törekszik a nyelvtani szabályok kommunikációs helyzetekben való alkalmazására 

megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó szöveg fő gondolatait, a fontos információt kiszűri 

egyszerű rövid szöveget ír hétköznapi témákról 

jegyzetet készít a hallott nyelvi szövegről 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok és azok témái Tevékenységi formák 

Hangsúlyos szerepet kap az önálló 

tanulás, az önálló munka, az önálló 

boldogulás a mindennapi élet legtöbb 

helyzetében. Gondolatokat cserélünk 

és véleményt nyilvánítunk, 

alkalmazkodunk a kommunikációs 

helyzetekhez stílusban. Fontos a 

folyamatos önkifejezés a szintnek 

megfelelő szókincs segítségével 

ismerős témakörökben. Ebben az 

életkori szakaszban a mondanivaló 

megtervezése már tudatosabb, mind a 

nyelvtani, mind a szókincsbeli 

területen. 

A beszéd tervezése során új 

kombinációkat, kifejezéseket 

gyakorlunk, alkalmazunk. 

 

Ember és társadalom: 

családi élet 

családi kapcsolatok 

felelősségvállalás másért, a rászorulók 

segítése 

hasonlóságok és különbségek, 

tolerancia 

- életérzék 

- szó-és fogalomérzék 

- énérzék, figyelem 

- összehasonlítás 

- lényegkiemelés 

- összefüggések felfogása 

- rendezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etika: 

Magyar irodalom: Parzifal 

Magyar nyelv: kommunikációs 

tájékozódási módok a közéleti és 

tudományos nyelvhasználatról 

 

Gyakorlatok: szociális gyakorlat 

 

Történelem: germán, zsidó-keresztény 

kultúra, a hagyományőrző középkor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- személyes társalgás 

- vita, érvelés 

- párbeszédek 

- szerepjátékok 

- anekdoták, mondák, népmesék 

feldolgozása 

- életképek összehasonlítása 
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- analízis 

 

Környezet, életmód: 

időjárás, éghajlat 

környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben 

életünk és a stressz 

gyakori betegségek 

gyógykezelés, alternatív gyógymódok 

- életérzék 

- hőérzék 

- szó-, fogalomérzék 

- figyelem 

- testséma, testföldrajz 

- különböző érzékletek 

együttműködése 

- analízis 

- absztrahálás, konkretizálás 

- rendezés 

- lényegkiemelés 

- többszörös összefüggések felismerése 

 

Iskola, munka világa: 

nyelvtanulás, nyelvtudás szerepe, 

fontossága 

internet szerepe az iskolában, a 

tanulásban 

foglalkozások és a szükséges 

képességek, kötelességek 

- szó-,és fogalomérzék 

- emlékezet, figyelem 

- összefüggések felfogása 

- lényegkiemelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadidő, művelődés, utazás: 

a művészetek szerepe a 

mindennapokban 

 

 

 

kulturális-, és sportélet nálunk és más 

országokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéni és társas utazás előnyei és 

hátrányai 

turisztikai célpontok 

 

 

 

Életgyakorlat: 

 

Földrajz: klíma és az ember kapcsolata 

 

Biológia: fertőzések és daganatok, a 

betegségek kiváltó tényezői, 

baktériumok, vírusok 

 

Kémia: legfontosabb elemek (oxigén, 

magnézium, hidrogén, vas, szén…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Életgyakorlat: pályaorientáció és 

munka 

Informatika: digitális tudásbázis 

 

Etika: 

Mesterségek: 3. osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művészettörténet: művészi alkotások 

értelmezése 

Zenetörténet: Bach, Mozart, Beethoven 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

popzene 

Mozgás és testnevelés: 

5. osztály: olimpiai sportágak, 

példaképek szerepe 

taktikai sportjátékok 

gerelygyakorlat, szimmetrikus séta, sas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Életgyakorlat: 

Földrajz: a Föld tájai, mint 

ökoszisztémák 

Történelem: a kereszténység 

elterjedése, pl. Pál élete és utazásai; a 

Római Birodalom bukását követő 

 

 

 

 

 

- beszélgetés kezdeményezése, 

fenntartása, szó átvétele 

- váratlan nehézségek kezelése 

szituációs játékokon keresztül 

- utasítások adása, követése 

- konzultáción való részvétel 

kezdeményezése 

- információ megadása 

- szövegolvasási gyakorlatok 

- különböző gyógyteák kipróbálása, 

összehasonlítása, esetleg készítése 

- rövid drámajátékok 

 

 

 

- valóságos, vagy elképzelt események 

részleteinek bemutatása 

- álmok, remények elmondása 

- körülírás bevezetése elfelejtet szó 

esetén 

- rövid megnyilatkozások 

- szituációs játékok 

- egyéni-, páros-, és csoportmunkák 

- hallás gyakorlatok 

- nyelvi játékok 

- szövegolvasási gyakorlatok 

- német nyelvű internet használata előre 

kidolgozott témák szerint 

 

 

- folyamatos megnyilatkozás az 

érdeklődési körnek megfelelő témákról 

- autentikus szövegek 

- szövegolvasási gyakorlatok (újságcikk, 

interjú, elbeszélés stb.) 

- egy-egy játék bemutatása 

- gondolatok, vélemények kifejezése 

kulturális témákkal kapcsolatban 

- egyéni-, páros-, és csoportmunkák 

- képleírások, témakifejtés vizuális 

segédanyag alapján is 

 

 

- 7. és 8. osztályban tanultak 

felelevenítése 

- utazással kapcsolatos dalok, versek, 

rövid történetek olvasása 

- szituációs játékok 

- vita, érvelés 

- véleménynyilvánítás 

- interjú készítése 

- szolgáltatásokkal kapcsolatos 

helyzetek kezelése 

- részletes utasítások adása, követése 

- témával kapcsolatos autentikus szöveg 

meghallgatása 

- képelemzések, képleírások 
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- összehasonlítás 

- általánosítás 

- konkretizálás 

- lényegkiemelés 

- többszörös összefüggések felismerése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYELVTAN 

Folytatódik a nyelvtani jelenségek 

tanulmányozása és gyakorlása. 

Tudatosabb, magasabb szintre emelése 

a cél, illetve annak árnyalása. 

Tudatosan gyakoroljuk az eddig tanult 

grammatikai formákat, kifejezéseket 

szóban és írásban egyaránt. 

Törekszünk arra, hogy kommunikációs 

helyzetekben a tanult elemek előtérbe 

kerüljenek.  

 

óhajtó mondatok 

a melléknév erős ragozása 

szenvedő szerkezet 

a feltételes mód, múlt idő 

kötőszavak: als ob, als, damit 

előidejűség 

műveltetetés 

vonatkozó névmás részes-, és birtokos 

esetben 

- lényegkiemelés 

- analízis, szintézis 

- rendezés 

- összehasonlítás 

- összefüggések felismerése 

- konkretizálás 

 

SZÖVEGOLVASÁS 

SZÖVEGÍRÁS 
Újra előtérbe kerül a nyelv szépsége. 

Esztétikai véleményalkotási képesség 

gyakorlása klasszikus és modern 

szövegek feldolgozásával. Irodalmi 

szövegek olvasása iskolában és otthon. 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, 

érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése, 

részinformációk kiszűrése. 

Részletesebb, összefüggő és tagolt 

szövegek, levelek, fogalmazások írása 

ismert, hétköznapi témákról, az írásos 

munkák önálló feldolgozása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, 

érdeklődési körhöz tartozó szövegről, 

illetve saját ötletekről. 

 

használati utasítások, feliratok 

játékszabályok 

tájékoztató szövegek (menetrend, 

hirdetés, reklám, műsorfüzet…) 

népvándorlás, pl. angolok, szászok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv: 

stílusgyakorlatok, szövegek elemzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- egyéni-, és páros munkák 

- csoportfoglalkozások 

- nyelvi játékok 

- témához kapcsolódó irodalmi szövegek 

olvasása, feldolgozása 

- hallásgyakorlatok 

- tesztek 

- szituációs játékok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- jegyzetelés 

- kreatív írás 

- szövegfeldolgozás 

- együttes, páros, és egyéni 

tevékenységek 

- szituációs játékok 

- stílusgyakorlatok 

- a feladat megoldásához szükséges 

információk megtalálása 

- fontos gondolatok felismerése 

újságcikkekben 

- az egyszerű szövegfajták felépítésének 

felismerése 

- utasítások, tájékoztató szövegek, 

játékszabályok, internetes fórumok 

hozzászólásainak feldolgozása,  

- véleményt kifejező üzenet, komment 

írása 

- formanyomtatvány, kérdőív kitöltése 

- riport, cikk írása 

- saját ötletekről jegyzet készítése 

- az írás egyszerű tagolása: bevezetés, 

kifejtés, lezárás, bekezdések 

szerkesztése 

- kreatív, önkifejező műfajokkal 

kísérletezés ( rap, vers, dalszöveg) 

- SMS rövidítés 

 



 302 

képregények, viccek 

Rilke versek 

Stifter részletek 

Fontane: Effi Briest (részletek) 

Dürenmatt: Der Besuch der alte Dame 

(részletek) 

 

hivatalos-, és magánlevelek 

elektronikus levelek 

egyszerű, rövid történetek  

elbeszélések, versek, rövid jelenetek 

alkotása 

 

- látási-, hallási észlelés 

- figyelem, emlékezet 

- szó-, és fogalomérzék 

- beszéd 

- rendezés 

- lényegkiemelés 

- analógia 

- konkretizálás 

- összehasonlítás 

- összefüggések felismerése 

 

Informatika: hasznos weboldalak, 

médiatudatosság, információ keresése 

 

 

 

 

Magyar irodalom: költészeti szövegek 

elemzése, stílusgyakorlatok 

a nyelv finomságai, szépsége 

 

Művészettörténet: Caspar David 

Friedrich, Munch, Monet 

Zenetörténet: Bach, Händel, Mozart, 

Beethoven, Wagner 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

SZÓBELI INTERAKCIÓ: 

A tanuló 

képes bármilyen hétköznapi témához hozzászólni, véleményt nyilvánítani, a beszédhelyzetekben aktívan részt venni 

problémamentesen megérti az idegen nyelven vezetett órát 

képes szituációs helyzetekben eligazodni 

képes ismerős témákról beszélgetést kezdeményezni, fenntartani 

a mindennapi témák, aktuális események megtárgyalásához elegendő szókinccsel rendelkezik 

képes a megfogalmazott kérdésekre rendezett válaszokat adni 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: 

megérti a köznyelvi beszéd főbb fordulatait 

képes a világos beszéd követésére a mindennapi társalgásban 

képes az egyszerűbb hangfelvételek lényegét megérteni 

képes a köznyelvi szövegben az ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: 

képes a használati utasítások lényegét megérteni 

önállóan megtalálja a feladat megoldásához szükséges információkat 

képes az ismeretlen szavak jelentését kikövetkeztetni a szövegösszefüggés alapján 

hivatalos levélben a fontos információt megérti 

képes a köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni 

 képes az egyszerűsített vagy egyszerű publicisztikai vagy irodalmi szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni 

ÍRÁSKÉSZSÉG: 

képes egyszerű szöveget írni, ami érdeklődési köréhez kapcsolódik 

ismeri és alkalmazza a különböző levélformákat 

tud egyszerű közlő/kérő üzeneteket írni pl. barátnak, tanárnak stb. 

tisztában van az írás egyszerű tagolásával: bevezetés, kifejtés, lezárás 

képes gondolatait, érzelmeit a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett 

szövegben megfogalmazni 

NYELVTAN: 

ismerős kontextusban elfogadható, helyes nyelvhasználatra törekszik, követi a nyelvi formát 

kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begyakorolt szerkezetek és mondatfajták gyakran használt elemeit viszonylag 

helyesen alkalmazza. 

 

A továbbhaladáshoz szükséges minimális feltételek: 

 

SZÓBELI INTERAKCIÓ: 

A tanuló 

képes bármilyen hétköznapi témához tanári vezetés mellett hozzászólni, véleményt nyilvánítani, a beszédhelyzetekben 

aktívan részt venni 
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tanári segítséggel képes szituációs helyzetekben eligazodni 

képes ismerős, egyszerű témákról néhány egyszerű kifejezéssel beszélgetést kezdeményezni, fenntartani 

a mindennapi témák, aktuális események megtárgyalásához a minimális szókinccsel rendelkezik 

képes a megfogalmazott kérdésekre tanári segítségadás mellett rendezett válaszokat adni 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: 

megérti a köznyelvi beszéd főbb, egyszerűbb fordulatait 

 tanári segítséggel képes a világos beszéd követésére a mindennapi társalgásban 

képes az egyszerűbb hangfelvételek lényegét megérteni 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: 

képes a képek segítségével a használati utasítások lényegét megérteni 

tanári vezetés mellett megtalálja a feladat megoldásához szükséges információkat 

segítséggel képes az ismeretlen szavak jelentését kikövetkeztetni a szövegösszefüggés alapján 

hivatalos levélben a fontos információt kis segítséggel megérti, a levél formáját felismeri 

képes a köznyelven megírt szöveget anyanyelven összefoglalni 

 képes az egyszerűsített vagy egyszerű publicisztikai vagy irodalmi szöveget fokozott tanári jelenlét mellett megérteni 

ÍRÁSKÉSZSÉG: 

képes egyszerű, 8-10 mondatos szöveget írni, ami érdeklődési köréhez kapcsolódik 

ismeri és alkalmazza a különböző levélformákat 

kis segítséggel tud egyszerű közlő/kérő üzeneteket írni pl. barátnak, tanárnak stb. 

tisztában van az írás egyszerű tagolásával: bevezetés, kifejtés, lezárás 

képes folyamatos tanári jelenléttel egyszerűbb gondolatait, érzelmeit a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai 

összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni 

NYELVTAN: 

ismerős kontextusban elfogadható nyelvhasználatra törekszik, követi a nyelvi formát 

kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begyakorolt szerkezetek és mondatfajták gyakran használt elemeit tanári vezetés 

mellett viszonylag helyesen alkalmazza. 

 

A számonkérés és értékelés lehetséges módjai 

A tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, gondolatok 

Írásbeli összefoglaló  

Összefoglaló felelet nagyobb témából  

Önálló kiselőadás 

Felelet, kiselőadás megadott témából. 

Gondosan összegyűjtött, esztétikusan rendezett jegyzetek  

 

 

FRANCIA NYELV 
 

Éves óraszám:108 óra 

 

Előzetes tudás: az előző osztályokban tanult szókincs és nyelvtani szerkezetek ismerete. Olvasott szövegből a lényeges 

információk kiszűrésének képessége. 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Önálló tanulás, az önálló munka: ebben 

a folyamatban a tanár segít megtalálni 

a diákoknak az egyéni utakat és 

eszközöket a kitűzött célok elérése 

érdekében. 

  

Esztétikai véleményalkotási képesség 

gyakorlása. 

 

Témák: 

Passé simple 

Függő beszéd 

Kiemelő szerkezetek 

 

Ismerkedés a különböző nyelvi 

szintekkel, műfajokkal 

Argó és sztenderd nyelvhasználat 

különbségei 

Irodalmi nyelv 

Versek, dalszövegek, filmek 

feldolgozása. 

Ismerkedés a francia 

képzőművészettel, zenével 

Kapcsolódási pontok: 

Művészettörténet, zenetörténet 

Kommunikációs feladatok 

 

Szövegértést fejlesztő feladatok 

 

Viták 

 

Önálló, páros, csoportmunka 

 

Nyelvtani gyakorlatok 

 

Drámajátékok 

 

Olvasás 

 

Fogalmazás, levélírás 

 

Képleírás 

 

Versírási kísérletek 
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Esszék 

 

Rövid előadások 

Beszámolók 

Fordítás 

Hallott szövegértést segítő feladatok 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok:  

 képesek hosszabb szövegek, olvasmányok önálló feldolgozása után azokról véleményt alkotni,  

 ismerik és alkalmazzák a különböző levélformákat, képesek hosszabb levelek, fogalmazások megírására, 

 képesek bármilyen társalgási témához hozzászólni, állást foglalni, esetleg vitatkozni, magabiztosan dolgoznak pármunkában, 

 tarthatnak órákat, órarészleteket, kiselőadásokat meghatározott témákban. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tudásmérő teszteken és feleleteken átlagban legalább 50%-os eredmény elérése. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Házi és iskolai dolgozatok, memoriterek, fogalmazások, levélírás, dolgozatok, tesztek 

 

 

MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

Személyközi, és szociális kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

 

Évi óra szám: 104 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Az elérni kívánt ideálok magvalósítása felé haladva világossá válik számára a mozgás és a gondolkodás közötti kapcsolatot.  

A mozgásfolyamatok átlátása, céljainak felismerése lehetővé teszi, hogy lassan átvegye a test irányításának és a 

Sporttevékenységek használatának saját felelősségét. 

Az alaposságot és a pontosságot tudatosan gyakorolhatják.  

Gyors reflexek, éleslátás, helyzetfelismerés, taktikai érzék és általános jelenlét – ezek a minőségek alapvető képességekként 

kell, hogy megjelenjenek a legtöbb sportágban. 

 

Előzetes tudás: 

A diákok képesek a mozgás áramában a ritmus és a harmónia kivitelezésére, az esztétika megjelenítésére, 

Életkoruknak megfelelő, Bothmer-gimnasztika gyakorlatokban jártasak, azokból összefüggő gyakorlatsorokat tudnak alkotni, 

képesek a ritmus és a harmónia megőrzésével kánonban mozogni csoportokban 

Képesek a csapatérdekeknek alárendelődni, megbeszélt taktikát alkalmazni 

Az eddig megalapozott atlétikai, torna- és sportmozgásokat megfelelő lendülettel szabályszerűen kivitelezni. 

 

Fejlesztendő képességek (célok) Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudások: 

A szimmetria, a jobb és baloldal egyensúlyban 

tartásának 

gyakorlása alapvető ebben az életkorban.  

Sok sportág kínál lehetőséget olyan képességek 

fejlesztésére, amelyek erős szimmetria érzéket 

kívánnak meg. 

Az irányerő tudatos uralása, 

a cél kitűzése és szem előtt  tartása, állhatatos 

figyelemmel, a folyamatok kontrollálása, a 

mozgások tervezésében. 

Az egymástól függetlenül megtanult dolgok 

lassan kapcsolódjanak össze. 

 

Módszertan: 

Az elérni kívánt ideálok magvalósítása felé 

haladva világossá válik számára a mozgás és a 

Bothmer-gimnasztika: Séta a 

szimmetria síkban, Mérleg, Sas, 

Gerely, Három kör, Egyiptomi 

(Kettős nyolcas) 

Testnevelés:  

A korábbiak folytatódnak azzal az 

új hangsúllyal, hogy a diákoknak 

meg 

kell találniuk a sportágra jellemző 

általános mozgásformákon belül a 

saját karakterüket, a 

mozgásformáknak sajátjukká kell 

válni, melyben az egyéniségük 

megmutatkozik. 

Torna:  

A „cigánykerék” minden 

változatban és az oldalszaltók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A testnevelés órákon a 

csoportmunkában való 

tevékenykedés a jellemző. 
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gondolkodás közötti kapcsolatot.  

A mozgásfolyamatok 

átlátása, céljainak felismerése lehetővé teszi, 

hogy lassan átvegye a test irányításának és a 

sporttevékenységek használatának saját 

felelősségét. 

Az alaposságot és a pontosságot tudatosan 

gyakorolhatják.  

Gyors reflexek, éleslátás, helyzetfelismerés, 

taktikai érzék és általános jelenlét – ezek a 

minőségek alapvető képességekként kell, hogy 

megjelenjenek a legtöbb sportágban. 

 

Szociális: 

Ebben az életkorban a diákok elég érettek 

ahhoz, hogy figyelembe vegyék és, hogy egyre 

nagyobb felelősséget vállaljanak az űzött 

sportokban, például a szabályok alapos ismerete 

és az egészséges és biztonságos játék által. 

Szociális érzékenység, 

 

Én: 

Levegő minőség, 

szociális érzékenység. 

Frontális sík, 

Én tudom, 

Szervezés öröm, 

célokat és ideálokat kell maguk elé állítaniuk 

 

talajon, szekrényről le. Az ismert 

szereken összeállított folyamatos, 

összekötő elemekkel ellátott 

gyakorlatsorok. 

 

 

Sportjátékok: 

Hangsúly az egyéni képességek 

kiemelése. Minden sportágban 

hangsúly a felugrás közben végzett 

mozgások pl.: röplabda: leütés, 

felugrásos nyitás, sánc stb. 

Atlétika:  

Gerelyhajítás. Magasugrás, 

távolugrás az elugrás magasságának 

növelése, a légmunka csiszolása 

 

Kapcsolódási pontok 

A VÉGLETEK KÖZÖTTI BELSŐ 

EGYENSÚLY MEGTALÁLÁSA, 

mint tanítási elv a testnevelés 

tantárgyon keresztül nagyon jól 

érzékelhetően átadható. 

A 17 éves fiatal a lényegest a 

lényegtelentől különválasztja, 

ahogy ezen a lényeg- és útkereső 

folyamaton keresztül megy. 

 

 

 

Frontális osztálymunka a 

Bothmer- gyakorlatok végzése 

közben, 

 

 

 

 

 

 

A forma meg tanulása után kis 

csoportokban kell a mozgást 

gyakorolni, 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok egyre inkább képesek saját mozgásuk megfigyelésére, pontosítására. 

Gyorsaságuk, szimmetria érzékük, reflexeik kifinomítására törekszenek az atlétikai mozgásokban és a tornagyakorlatokban 

egyaránt. 

Fejlődik éleslátásuk, helyzetfelismerésük, taktikai érzékük. 

Megragadják egy-egy játék lényegét, kifejezik egyéniségüket. 

Egyre nagyobb felelősséget vállalnak az űzött sportágakban, szabályaikat alaposan ismerik. 

Képesek bíró nélküli egészséges és biztonságos játékra. 

Újabb Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat sajátítanak el. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

Újabb, életkoruknak megfelelő, Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat sajátítanak el. 

Törekszenek az önzetlen csapatjátékra. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Órai munka, bemutatók, év végi és féléves osztályzatok, szöveges értékelés  

 

 

INFORMATIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció 

matematikai kompetencia 

természettudományos és technikai kompetencia 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia  

kezdeményezőkészség és vállalkozói  

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

a tanulás tanulása. 

 

Órakeret: 54 óra 

 

Módszertani megközelítések:  

A diákok megismerkednek az adatok rendezésével, csoportosításával, a táblázatkezelő függvényeivel. Megismerkednek az 

algoritmus fogalmával és leírásának módjával, megtanulnak elemi algoritmusokat programozni valamely programozási 

nyelven. Megismerik a digitális képek formátumait, azok  rendeltetését,  megismerkednek  a  legfontosabb  képszerkesztési 
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műveletekkel. 

 

Előzetes tudás: 

Az előző két év során megszerzett felhasználói tapasztalat és a számítógép felépítésére és működésére vonatkozó 

alapismeretek. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A 11. évfolyamban folytatódik a 

táblázatkezelő tanulmányozása, az 

előző év tapasztalatait ismételve, 

összegezve erre ráépülnek a 

táblázatkezelő függvényei. Ez 

szorosan kapcsolódik az évfolyam 

matematika-epocháihoz is. 

Erre az évfolyamra esik az  

informatika-oktatás egyik 

csúcspontja, az 

algoritmizálás és a 

programozás. A diákok az 

előző két évfolyamban is 

rengeteg algoritmust hajtanak 

végre, de ennek tudatosítása 

erre az évfolyamra esik. 

Az évfolyam harmadik 

egysége a képszerkesztés. Itt 

a képek elkészítésére, 

különböző célú 

feldolgozására, 

manipulálására kerül a 

hangsúly. 

 

 

A táblázatkezelők szolgáltatásai. A 

táblázatok felépítése, alapfogalmak 

(ismétlés). Adattípusok és 

formátumok. Hivatkozások, 

műveletek, képletek. Képletek és 

adatok másolása. Hivatkozás más 

munkalapra. Rendezés. Függvények 

használata. Logikai műveletek és 

függvények. Keresőfüggvények. 

Algoritmusok  leírása  általános  

eszközökkel.  Programozási  nyelvek  

és  a  programok.  Egy fejlesztő 

rendszer használata. Elemi adattípusok. 

Konstansok és   változók. Adatok 

bevitele, tárolása és megjelenítése, 

közlése. Képletek és függvények 

használata. Feltételes elágazások. 

Ciklusok típusai. Összetett adattípusok, 

tömbök. Típusalgoritmusok. Rekurzió. 

A programkészítés lépései. 

Képszerkesztők fontosabb 

szolgáltatásai. A digitális színes képek 

felépítése és formátumai, típusai. A 

rajzolás eszközei. Képek vágása és 

retusálása. Fények és színek 

módosítása. Rétegek használata. 

Transzformálás. Feliratok. Képek 

nyomtatása. 

A táblázatkezelő emelt szintű 

szolgáltatásai jól beépíthetők a 

matematika tanításába 

(függvények, grafikonok, grafikus 

egyenletmegoldás). 

A képszerkesztés szervesen 

kapcsolódik a színérzékelés 

biológiájához és fizikájához. Az 

algoritmuskészítés és programozás 

lényegében az emberi szellemi 

tevékenység számítógépes modellje. 

 

 

(kutatás alatt áll) 

 

A fejlesztés várt eredményei 
A diákok: 

Ismerjék és alkalmazzák a táblázatkezelő emelt szintű szolgáltatásait; 

Ismerjék és alkalmazzák a képszerkesztők szolgáltatásait, valamint ezek fizikai és biológiai alapjait; 

Ismerjék az algoritmus és a program fogalmát, legyenek képesek alapszintű programok kódolására egy programozási 

nyelven. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A táblázatkezelő ismerete és alkalmazása. 

Képszerkesztő programok ismerete és alkalmazása.  

Alapszintű programok készítése egy programozási nyelven. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Táblázatok, prezentációk, egyszerű programok készítése. 

 

 

GYAKORLATI ÉLET MODULJAI 
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DIÁKVÁLLALKOZÁS MODUL 
 

A Diákvállalkozás egy olyan komplex tanulási forma, amelynek célja  

a tanulók társadalmi gazdasági ismeretinek megalapozása, illetve bővítése, rendszerezése, a vállalkozói attitűd fejlesztése; 

fontos feladata a programnak az önismeret fejlesztése, hogy a diákok képesek legyenek önmagukat elhelyezni a szűkebb és 

tágabb környezetükben, tudatosodjon bennük a közösségi kapcsolatok értéke az egyén, a dolgozó és a fogyasztó szerepén 

keresztül;  

annak felismerése, hogy a közösséggel szemben kötelezettségeik vannak, és ugyanakkor elvárásaik is lehetnek. 

A Hámori Waldorf Iskola 2009-ben csatlakozott a Junior Achievement Magyarország Diákvállalkozás programjához, és 

ezzel egyben jogosulttá vált a szervezet egyéb oktatási programjaiban való részvételre is. 

A Junior Achievement Magyarország (JAM) a Junior Achievement Worldwide tagja, amely a világ mintegy 124 

országában 9,7 millió fiatalt képez évente. 

A JAM közhasznú non-profit szervezet 1993 óta van jelen Magyarországon, hazai munkatársakkal és hazai partnerekkel 

együtt dolgozik annak érdekében, hogy hidat képezzen az oktatás és az üzleti világ között. A JAM magyar kormányzati és 

EU támogatások igénybevételével, valamint szakmai partnerei, szponzorai segítségével működteti a szervezetet. 

Csatlakozásunkat az indokolta, hogy egyetértünk a A JAM azon küldetésével, miszerint céljuk az, hogy a felnövekvő 

generáció sikeres felnőtté, a társadalom aktív, hasznos tagjává válását elősegítsék, elméleti és gyakorlati ismereteket 

közvetítsenek a fiataloknak a vállalkozások szerepéről, a piacgazdaság működéséről, és a gazdaság saját jövőjükre gyakorolt 

hatásáról. Az is motivált bennünket, hogy ezzel a programmal a diákok egy országos hálózathoz csatlakozhatnak, és 

amennyiben szeretnének, úgy részt vehetnek a JAM által szervezett vásárokon, versenyeken. 

 

Kulcskompetenica-területek  

Anyanyelvi kommunikáció: a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás, a nem irodalmi szövegek, a különböző nyelvi stílusok 

sajátosságai, valamint a különféle helyzetekben a nyelv és a kommunikáció változásai, szóbeli és írásbeli kommunikáció, 

vita, ismeretszerzés nyelvhasználat útján, érvelés, építő jellegű párbeszéd folytatása. 

Idegen nyelvi kommunikáció: Amennyiben a diákvállalkozók nemzetközi versenyen vesznek részt. – idegen nyelvi 

kommunikáció 

Matematikai kompetencia: elvonatkoztatás, logikus következtetés, matematikai ismeretek alkalmazásának gyakorlása a 

tervezés, nyilvántartások vezetése, könyvelés, pénzügyi tevékenységekben. 

Természettudományos és technikai kompetencia: Technológiai ismeretek mozgósítása- egy termék előállításának 

folyamatának megtervezésében, technikai kompetencia, műszaki műveltség fejlesztése – termék(ek) előállítása 

Digitális kompetencia: infokommunikációs technológiák széles körű használata, információkeresés, digitális tartalmak 

szerkesztése: táblázatok, nyilvántartások, prezentációk készítése. 

Szociális és állampolgári kompetencia: hatékony és építő közreműködés egy közösen kitűzött cél elérése érdekében, 

konfliktuskezelés, közügyek gyakorlásának módja, jogi ismeretek szerzése, normatudat, egyén, csoport, munkaszervezet 

kapcsolata. 

Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia:  

A k e z d e m é n y e z ő k é p e s s é g  és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék megismerni tágabb 

környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek  megragadására. Ez tudást, kreativitást,  

újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít 

meg. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi 

életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van. 

képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: 

Lehetőségek, kihívások felismerése értelmezése, a gazdaság működésének átfogóbb megértése és a pénz világát é r i n t ő  

magabiztos tájékozódás elősegítése. A vállalkozások m ű k ö d é s é n e k  pénzügyi és jogi feltételeinek megismerése. 

Tervezés, a szervezés,  az irányítás, a vezetés,  a feladatok megosztása,  az elemzés, a kommunikáció,  a jó ítélőképesség, a 

tapasztalatok értékelése, a kockázatfelmérés és -vállalás, a munkavégzés egyénileg és csapatban, valamint az etikus 

magatartás. 

A függetlenség,  az alkotó-  és újítókészség,  a célok elérésére irányuló motiváció és eltökéltség f e j l e s z t é s e  a  

társadalmi életben, valamint a munkában. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai művészeti tudatosság a termék előállításában, az 

arculattervezésben. 

A hatékony, önálló tanulás: a tanulók az előzetes tanulási és élettapasztalatokra építve tudást, a képességek együttesére 

támaszkodó készségeket a legkülönbözőbb helyzetekben alkalmazzák. Motiváció új ismeretek felkutatására, 

megszerzésére.  

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítés:   

A JAM diákvállalkozási program egy olyan hosszú távú, egész tanéven átívelő projekt, melyben a diákok megtapasztalják, 

hogyan kell működtetni egy vállalkozást.  

A program különlegessége, hogy Magyarországon egyedülálló módon a diákok valós pénzforgalmat bonyolíthatnak, nyugtát 

állíthatnak ki termékeikről és szolgáltatásaikról. Erre a NAV és a JAM közötti keret megállapodás ad lehetőséget. A JAM 

diákvállalkozási program oktatási célból létrehozott diákvállalkozási program.  

A JAM minden évben két alkalommal rendezi meg Budapesten a Diákvállalkozások Országos Vásárát húsvét és karácsony 

előtti héten. A diákok valós piaci környezetben értékesítik termékeiket, és szolgáltatásaikat.  
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Egyedülálló lehetőség a diákvállalkozások bemutatkozására a Szegeden minden évben megrendezett Hídi vásár, az egyetlen 

közép-európai nemzetközi vásár diákok részére, mely egybeesik a nagy nemzetközi kézműves vásárral. Az elmúlt években a 

vásárra több száz fiatal, hazai és környékbeli diákvállalkozásokon kívül norvég, albán, szerb, román, és angol fiatalok is 

érkeztek az általuk készített termékekkel.  

Javasolt évfolyam: 11. osztály  

A modul más életkorban is bevezethető, akár már középtagozaton is működtethető. Hogy mégis leginkább a 11. 

osztályosoknak ajánlható, annak oka az, hogy a 17 éves fiataloktól elvárható, hogy képesek legyenek valóban önállóan 

végigvinni a vállalkozást, és ebben az életkorban képesek már arra is, hogy teljesen tudatosan elemezzék a vállalkozás során 

szerzett tapasztalataikat.  

 

 

Előzetes tudás: 
Alapvető pénzügyi gazdasági ismeretek 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Szaktárgyi:  

A diákok megismerik a vállalkozási 

formákat. Ismereteket szereznek a 

vállalkozások jogi és gazdasági 

környezetéről. 

Megismerik az üzleti terv készítésének 

menetét. 

Könyvelési, és egyéb nyilvántartási 

alapismereteket szereznek. 

 

A program során tapasztalatot 

szerezhetnek arról, hogy a siker 

feltétele a a vállalkozáson belüli 

munkamegosztás, a határidők pontos 

betartása. Beláthatják, hogy miért 

fontos az adminisztráció.  

 

Gyakorlati tapasztalatok alapján 

önállóan alakíthatják ki az ítéleteiket 

arra vonatkozóan, hogy mi a feltétele 

egy vállalkozás sikeres működésének. 

 

A diákvállalkozás programban a 

diákok a tanár segítségével 

(mentóralásával) a programban 

megszabott keretek között önállóan 

tevékenykednek: közös 

megbeszéléseket folytatnak, egyéni 

feladatokat vállalnak, felelősséget 

vállalnak a vállalkozás működésének 

egy-egy területéért.  

 

A sikeres vállalkozás működésének 

elengedhetetlen feltétele az 

együttműködés a vállalkozás tagjai 

között. A program során a saját maguk 

által kitűzött cél elérése miatt 

folyamatosan együtt kell működni a 

társakkal: közös stratégiát kell 

kialakítani, döntéseket kell meghozni, 

a feladatok elvégzéséről be kell 

számolni. 

Mindezek miatt a diákvállalkozás 

működtetésének ideje alatt a következő 

képességek fejlődését várhatjuk: 

együttműködés 

döntéshozás 

tettrekészség, cselekvőképesség 

kockázatelemzés  

kockázatvállalás 

kitartás 

Vállalkozás indítása: 
Vállalkozások a gazdaságban, 

példák 

Vállalkozások működtetésének 

jogi vonatkozásai  

Csoportalakítás 

Feladatok a vállalkozás 

működtetésében – feladatvállalás 

Vállalkozási ötletek 

Piackutatás 

Profil kiválasztása, vállalkozás 

megalapítása 

Névválasztás, üzleti terv 

elkészítése. 

Arculat kialakítása 

 

Tőke megszerzése 

A vállalkozás bejegyzése. 

A szükséges nyilvántartások 

vezetése 

 

A vállalkozás működtetése: 
Termelés feltételeinek 

megteremtése. 

Termelés 

Értékesítés 

Nyilvántartások vezetése 

 

A vállalkozás működtetésének 

befejezése: 

Nyilvántartások vezetése 

Pénzügyi beszámoló elkészítése, 

eredménykimutatás, mérleg. 

Döntés a nyereség/veszteség 

felosztásáról. 

Záró beszámoló készítése 

 

A diákvállalkozás értékelése. 

A diákvállalkozók értékelése. 

 

Kapcsolódási pontok: 
A program során komplex módon 

alkalmazzák és gyakorolják a diákok 

az ismereteiket: 

Gazdasági ismeretek - 

Matematika  

Rajz-festés 

Kézművesség,  

Kézimunka 

Informatika 
tantárgyakból 

Hivatalos levelek, szerződések írása. 

Könyvelés, nyilvántartások vezetése. 

Üzleti terv készítése, bemutatása – 

prezentáció, előadás formájában – 

tervezés 

Beszámoló készítése, előadása – 

elemzés. 

Hivatalos találkozó szervezése, ülés 

lebonyolítása – megbeszélés, vita, 

döntéshozatal. 

Jegyzőkönyvvezetés 

Feladatkör önálló ellátása. 

Termék előállítása. 
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hibák felismerése, korrigálása 

felelősségvállalás 

konfliktuskezelés 

vitakészség 

öntudatosság 

tervezés 

határozottság 

motiváltság 

csapatmunka 

kommunikációs képességek, 

problémamegoldás 

önértékelés, önismeret, önbizalom 

gazdálkodási szemlélet 

kreativitás 

vezetési készség 

függetlenség 

rugalmasság  

 

A fejlesztés várt eredményei: 
Valós környezetben megismerik az üzleti élet alapvető szabályait, a vezető pozíciók betöltésével járó felelősségeket, a pontos 

adminisztráció és a határidők betartásának fontosságát, a munkavállalók jogait, és kötelességeit. A program során gyakran 

érzelmektől sem mentesen visszajelzést kapnak a diákok a szervező, tervező, előadó, döntéshozó, információ-feldolgozó, 

elemző képességükről, a kreativitásukról, a kritikai gondolkodásukról, a nyitottságukról, az együttműködési képességükről 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Részvétel a diákvállalkozás találkozóin, rendezvényein. 

Feladatvállalás és a feladat elvégzése. 

 

Az értékelés lehetséges módjai: 
Beszámoló, prezentáció. 

Önértékelés és a társak visszajelzése. 

Az elvégzett feladat értékelése. 

 

 

PÁLYAORIENTÁCIÓ 
 

Kulcskompetenciaterületek:  
Szociális és állampolgári kompetencia: 

harmonikus életvitel, közösségi beilleszkedés, aktív és sikeres részvétel a társadalmi, szakmai életben, a jelen 

gazdasági folyamatainak ismerete. 

Hatékony, önálló tanulás. 

Reális ismeretek a saját képességekről,  kompetenciákról, az elérhető képzési lehetőségek megismerése. 

Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia:  

tágabb környezet megismerése a mindennapi életben, függetlenség, motiváció. 

Anyanyelvi:  

Kérdezés, kérdéskultúra, tapasztalatok összefoglalása, rendszerezése szóban és írásban 

 

Éves óraszám: 15 óra  

 

Módszertani megközelítések 
A Waldorf-iskolában a nevelés arra törekszünk, hogy a mindennapok során nem csak a gondolkodást, hanem az érzést és az 

akarati életet is megszólítsuk. Ebből kifolyólag a felnövekvő gyermekek sokféle művészi és gyakorlati tevékenységgel 

találkoznak -  szinte észrevétlenül ismerkednek meg egy sor mesterséggel, illetve azok alapjaival, tevékenységformáival.  

Először a harmadik osztályban kerül sor arra, hogy tudatba emeljük azt, hogy mit csinál egy-egy mesterember, hogyan telnek 

a napjai, mi mindenre kell figyelnie.  Néhány leginkább hagyományos mesterséget ki is próbálnak a gyerekek. A későbbi 

életkorokban a történetek, életrajzok kapcsán szerezhetnek ismereteket egy-egy szakmáról, foglalkozásról. 

Az iskolarendszer két kimeneti pontjánál a diákok választás elé kerülnek, és ekkor szükség van arra is, hogy  tudatosabban 

foglalkozzunk a pályaválasztás kérdésével. 

A 11. osztályban képesek a diákok átlátni egy ember egyéni szakmai életútját, átfogó ismereteket szerezni egy-egy 

szakmáról, szakmaterületről, a szakmai célok kitűzéséről és a célhoz vezető útról.  

 

Előzetes tudás: 
A munka világáról szerzett tapasztalatok, ismeretek. Az előző években megismert szakmák, életutak ismerete, alapvető 

gazdasági, jogi ismeretek 
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Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Kapcsolódási pontok, 

témák 

Tevékenységi formák 

Egy foglalkozás jellemzőinek ismerete. 

Egy szakma elemzése sok szempont szerint. 

Társadalmi- és gazdasági ismeretek szerzése. 

Az oktatási rendszer megismerése. 

Lehetőségek elemzésének képessége. 

Önálló ismeretszerzés, elemzés képessége, önismeret 

elmélyítése. 

 

Karriertörténetek. 

Képességek, 

kompetenciák – 

szakmacsoportok. 

Egy adott foglalkozás 

jellemzőinek átfogó 

jellemzése. 

Tervek, célok és az 

ahhoz vezető utak: 

Oktatási rendszer - 

szakképzés, 

felsőoktatás.  

Karriertörténetek elemzése 

Önismereti tesztek –  saját érdeklődési 

körnek, képességeknek megfelelő 

szakmakör behatárolása. 

Gazdasági elemzések, munkaerő-piaci 

helyzetelemzések – önálló kutatás 

Oktatási rendszer feltérképezése – önálló 

kutatás és közös megbeszélés. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A tanuló ismeri azokat a szempontokat, ami alapján egy adott szakmát jellemezni lehet. 

Képes önállóan ismeretek szerezni egy adott foglalkozásról, a megadott szempontok alapján jellemezni tudja azt. 

Megismeri az egyes szakmák munkaerő-piaci helyzetét, képes értelmezni a munkaerő-piaci tendenciákat. 

Átlátja, hogy egy adott szakma műveléséhez milyen képességekre van szükség, és képes ezt összevetni a saját képességeivel. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények: 
Ilyen követelményt nem támasztunk. 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 
Egy foglalkozás elemző bemutatása. 

 

 

SZOCIÁLIS GYAKORLAT  
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció:  adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban. 

matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése,  elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében. 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia  csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

A fiatalok ebben a gyakorlatban lépnek ki önállóan osztályközösségükből, és vesznek részt egy többhetes szociális 

gyakorlaton. Életkorukból adódóan a felelősséget már személyesen is vállalni tudó énjüket szólítjuk meg ezzel a munkával, 
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és ezáltal kapcsolódunk az évfolyam más tantárgyaihoz – irodalom, társadalomismeret - mintegy betetőzve az eddigi 

folyamatokat.  

A szociális gyakorlat önkéntes munkát jelent, melynek során a fiatal egy csoportban egyedül, azaz osztálytársának támasza 

nélkül áll helyt a rábízott feladatban. (Egy intézménybe, amennyiben több munkaterülete van, több tanulót is küldhetünk.) A 

színterei lehetnek: csecsemőotthon, vakok intézete, öregek otthona, baleseti sebészet, Pető Intézet, más fogyatékkal élők 

otthona/intézete, stb. 

 

Előzetes tudás: 

Irodalom: Parsifal epocha – egy ember életútja. 

 

 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Szociális peremcsoportokkal végzett 

munkából származó tapasztalatok 

szerzése 

Pánikmentes, a helyzetnek megfelelő 

ténykedés. 

Különféle szociális felelősségmodellek 

és beilleszkedés megtapasztalása. 

Felelősségérzet mások iránt. 

 

Nehéz élethelyzetekkel való 

megismerkedés. 

Speciális gondozást igénylő, illetve 

szociálisan hátrányos helyzetben lévő 

emberek életrajzainak megismerése 

A napi rutinfeladatok megtapasztalása 

a szociális intézményekben. 

Speciális gondozást igénylő, vagy 

rokkant emberek gondozási munkái. 

 

Az intézmény történetének 

megismerése. 

Az intézmény szervezeti felépítésének 

és más intézetekkel való kapcsolatainak 

megismerése. 

Az ápoló- és oktatószemélyzet szakmai 

problémáinak megismerése. 

Az intézet napi munkafolyamatának 

átélése és végzése. 

Egyszerű gondozási és ápolási 

feladatok elvégzése, mint pl. mosdatás, 

kötözés, etetés, öltöztetés, sétáltatás, 

játszás. 

 

Napló vezetése 

 

Beszélgetés a fogadó intézet 

dolgozóival- 

Biográfiai kutatómunka 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok sokszor megrázó élményeket szereznek, hiszen gyakorlatuk során súlyos betegségekkel, helyzetekkel küszködő 

emberekkel találkoznak, ezáltal saját életüket, élethelyzetüket reálisabb megvilágításban képesek látni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Bekapcsolódás egy intézmény mindennapjaiba, aktív részvétel a napi ápolási, gondozási feladatokba. 

A fogadó intézmény működésének megismerése,  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A gyakorlat végén az osztály egészével feldolgozzuk a tapasztalatokat.  

A gyakorlat zárásaként a fiatalok kicserélhetik élményeiket, megoszthatják érzéseiket a diáktársaikkal, a tanárokkal és a 

beszámolóra meghívott szülőkkel. 

A fiatalok a gyakorlat végén egy munkájukat értékelő jellemzést kapnak, melyet az iskolának bemutatnak. 

 

 

EMBERISMERET ÉS ETIKA IV. 
 

Kulcskompetenciaterületek:  

Anyanyelvi kommunikáció 

saját érvek meggyőző módon történő megfogalmazása szóban és írásban, valamint mások írásban és szóban 

kifejtett nézőpontjainak a teljes mértékű figyelembevétele 

mások véleményeinek és érveinek nyitott módon történő megközelítése, konstruktív, kritikai párbeszéd folytatása  

a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalás 

Állampolgári kompetenciák : 

az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítása  

nézőpontbeli különbségek felismerése és megértése 

Vállalkozói kompetencia: 

a változás kiváltására való törekvés 

az egyén saját cselekedetei iránti felelősség vállalása 

 

Éves óraszám:  30 óra  

 

Módszertani megközelítések: 
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A Waldorf-iskola mindennapjaiban természetesen van jelen az erkölcsi nevelés, az emberismeret, mely mind a tantárgyi 

ismeretanyagban, mind a feldolgozás módszerében megjelenik. A történelem, irodalom órák keretében sok 

magatartásmintával, élethelyzettel, sorstörténettel találkoztak már eddig a diákok. Ebben a modulban alapvető etikai 

fogalmakkal bővítik ismereteiket, újabb szintre emelve ez által a már korábbi tapasztalataik feldolgozását. Az életközeliség, a 

problémaközpontúság az egyes témák feldolgozásában továbbra is fontos szempont. Korunkban nincsenek kész válaszok, 

értékdilemmákkal élünk együtt. A beszélgetéseink a probléma, felvetődő kérdés tudatosítására, jelentőségére irányul. Ez 

összhangban áll a Waldorf-pedagógia etikai individualizmusával. 

 

Előzetes tudás 

A mindennapokban megélt tapasztalatok, korábbi olvasmányélmények. Az előző években a főoktatás etikai vonatkozású 

beszélgetései. 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Kapcsolódási pontok, 

témák 

Tevékenységi formák 

Saját nézőpontok, vélemények megformálásának képessége 

szóban és írásban 

Szövegelemzés jártasságának mélyítése 

 

Több szempontból történő elemzés képességének fejlesztése, 

társadalmi hatások, következmények az egyes emberek 

életére 

 

 A figyelem irányítása:  

 a szolidaritás érzésére, a közösségért való felelősségvállalás 

képességére 

az élet tiszteletére, a kényszermentes párbeszédre, korunk 

erkölcsi kihívásaira 

 

 

 

 

 

 

Az ember mint értékelő és 

erkölcsi lény 

Társadalmi szerep és 

önazonosság 

Szabadság  

felelősség 

lelkiismeret 

 törvény  

választás  

helytállás 

személyiségetika 

magánérdek és közjó 

közéletben való részvétel 

többség és kisebbség 

a szegénység 

szólásszabadság, reklám 

Eutanázia, abortusz 

Géntechnológia 

Nagy vallási kultúrák 

XIX-XX. századi tudósok, 

közéleti emberek 

életrajzának feldolgozása 

Beszélgetések kisebb és 

nagyobb csoportokban 

Problémafelvető írásbeli 

munkák készítése 

Vita 

Drámajáték 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

Ismeretei a korkihívásokról bővülnek, ezek iránt érzékenységet, érdeklődést tanúsít. 

Saját érveit meggyőző módon képes megfogalmazni szóban és írásban. 

Képes konstruktív kritikai párbeszédre, felismeri a nézőpontbeli különbségeket, és megértéssel fordul ezek iránt.  

Magabiztosan képes beszélni nyilvánosság előtt. 

Önálló, képes felelősséget vállalni. 

Rendelkezik kezdeményezőképességgel. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 

Ilyen követelményt nem támasztunk 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 

Csoportos és egyéni beszámolók 

Ön- és társértékelések 

Írásbeli munkák  

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETEK 
 

ZENE ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
 

Kulcskompetencia- területek: 

Kulturális kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

A zene és művészettörténetet projektszerűen, a tanárok együttműködésével dolgozzuk fel. 

A hangsúly a romantika és impresszionizmus művészetére kerül. A zenetörténet korszakban (amit általában a zenetanár tart) 

példákon keresztül mutatjuk be a zene történelmi fejlődését, így a diákok megtanulhatják a forma és stílus zenehallgatáson 

keresztül való érzékelését. Meg lehet nekik mutatni, hogy a zene egyedülálló a művészetek között abban, ahogyan „formát ölt 
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az időben". Fontos átélhetővé tenni a művészeti ágak kapcsolatát. Ezzel példát adhatunk arra, hogy a művészeti ágak 

sajátosságait a fiatal felismerje és értékelje, valamint az ember művészettel összefüggő létéről, az esztétikakérdéseiről egyre 

határozottabb és tagoltabb képet alkosson. A festészetben a téma és a stílus változását kell észrevetetni, hogyan változik a 

művészetfelfogás a történelmi korokon keresztül. 

 

Előzetes tudás: 

Az előző évek történelmi, művészettörténeti ismeretei, művészeti technikák ismerete. Zenetörténeti ismeretek. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A figyelem fejlesztése 

Elemzőképesség 

Ítéletalkotás 

Összehasonlítás képessége 

Összefüggések felismerése az egyes 

művészeti ágak között.  

Romantika és impresszionizmus a 

zenében és a festészetben. 

Programzene 

Nagy XIX. századi festők és 

zeneszerzők élete. 

Chopin, Debussy, stb. 

Delacroix, Manet, Monet, Van Gogh, 

Gauguin 

 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, eszmetörténet 

rajz, irodalom 

Megbeszélés 

Képelemzés csoportosan és önállóan 

Másolatok készítése műalkotásokról, 

különböző technikákkal 

Zenehallgatás 

Zenei témák és képek párhuzamba 

állítása 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diák fel tudja ismerni a különböző zenetörténeti korszakok jellemző alkotásain keresztül a kor zenéjének sajátosságait. 

A zenei nyelv értőbb hallgatójává válik. 

A zeneórák gyakorlati tapasztalatait alátámasztja elméleti ismereteivel. A művészet esztétikai egységéről és a művészeti ágak 

sajátosságairól képet alkot a zenén keresztül. 

Legalább egy emblematikus művet alaposan ismer és adott szempontok szerint elemezni tud. 

Ismeri a romantika és az impresszionizmus, posztimpresszionizmus fontos festőit, azok műveit.  

Észreveszi a művészeti ágak közötti kapcsolatokat. Képes a XIX: század művészeti irányzatait egységében szemlélni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 

Az órán folyó megbeszélésbe aktívan bekapcsolódjon, otthoni és órai feladatait elkészítse 

Fontosabb festményeket és zeneműveket felismerjen. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módja: 

Kiselőadás, házi dolgozat, aktív órai munka, epochazáró dolgozat, kiállítás 

 

 

Festés, Rajz 
 

Kulcskompetencia-területek 

Kulturális kompetencia;  

Művészeti kifejezőképesség és esztétikum; 

Anyanyelvi kommunikáció; 

Személyközi és szociális kompetenciák; 

 

Éves óraszám:30 óra 

 

Módszertani megközelítés: 
A rajz-grafika a vizuális művészetek egyik alapja, amelynek összefoglalása ez az év. A középpontba az ember, 

embercsoportok, emberi viszonyok, és az ember tapasztalta térélmények kerülnek. A perspektivikus ábrázolásban már 

otthonosan mozognak, a látás törvényszerűségeit ismerik, így a grafika sajátos, modern kori alkotásával, a térbeli 

paradoxonokkal ismerkedhetnek meg. A látvány művészi átírásán keresztül a természeti törvények új, emberi 

gondolkodással értelmezhető jellegével találkoznak. Ezzel párhuzamosan a grafika a festészet felé tehet lépéseket, amelyben 

az absztrakció, a grafika „zenei” jellege válik hangsúlyossá a tónusok, kontúrok, ritmusok és a rajzgesztusok hangsúlyozása 

által. Az átalakulási folyamatok megragadása elvezethet a mozgókép világához. 

Ugyanakkor fontos, hogy tevékenyen bekapcsolódjanak alkotásaikon keresztül az iskolaközösség életébe, és az 

alkalmazott grafika területére lépjenek. Erre jó példa a plakát tervezése és kivitelezése. Itt a diákok a kifejezési 

lehetőségek különböző válfajaival kísérletezhetnek, míg szín- és formaválasztásaikat egy bizonyos gyakorlati szükség 

szolgálatába állítják. Azt az érzéküket iskolázzák, amellyel ráérezhetnek kép és szöveg megfelelő együttműködésére, 

valamint bizonyossággal kiválasztják a legtakarékosabb és leghatásosabb eszközöket. Megtervezik és elkészítik az 

iskola életében fontos események plakátjait, pl. színdarabokhoz, ünnepekre, bazárokra. 

A fiatalok az átalakulási folyamatokra tehetik a hangsúlyt, így a rajzok nem egy statikus állapotot, hanem 
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folyamatokat jeleníthetnek meg. Kapcsolódhatnak rajzfilmtervekkel a mozgóképkultúrához.További új 

technikákat ismerhetnek meg, az alkalmazott grafikára kerül a hangsúly. Ezáltal a tanultakat és fantáziájukat 

praktikusan is hasznosítani tudják. Sokfajta technikát alkalmazhatnak, így például kollázsokat, a sablonnal való 

nyomtatást, a monotípiát és a színes linómetszést, az ofszet litográfiát és a selyemből készült szűrőket, 

fényellenzőket stb. A számítógépes grafikáknak szintén juthat szerep, az informatika órák ismereteire építve. 

A kézzel készített rajz szerepét új módon lássák, pl. elő-vázlatként, vázlatként, tanulmánynak vagy a művészi kifejezés 

független eszközeként. 

 

Előzetes tudás:  

A perspektíva és különböző rajzi, sokszorosító grafikai technikák ismerete 

 

 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

 Fantázia 

Lassú fejlődés, kibontakozás az 

alkotásban. 

Átalakulási folyamatok nyomon 

követése. 

A művészeti stílusok széles skálájának 

megismertetése. 

A művészi szabadság, sokféleség 

tisztelete. 

Szociális érzékenység 

A figurális és az absztrakt festészet 

formanyelvének megismerése. 

 

Ez az év nagyrészt a színekről szól, a 

19.-20. századfordulós művészeti 

irányzatok kapcsán dolgozunk 

különböző témákkal és technikákkal. 

A másolás mellett megjelenik a témák 

egyéni interpretálása, belehelyezkedés 

egy adott stílusba. 

Készülhetnek variációk egy témára, 

ugyanazt a témát többféle stílusban és 

technikával feldolgozva. 

Színtani gyakorlatok 

Fantázia rajzok, festmények készítése 

Hangulatok, érzelmek kifejezése, 

különböző technikákkal 

Plakátok, könyvborítók, textilek 

tervezése 

Kapcsolódási pontok: 

Művészettörténet, irodalom, zene,  

Pasztellrajzok 

Festés 

Kollázs, montázs 

Egyéni, páros és csoport munka 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diák felfedezi – egy műalkotáson belül is – az apollói-dionüszoszi vonulatokat, fogalmat alkot a polaritások mibenlétéről. 

Átlátja a történelmi, földrajzi, irodalmi összefüggéseket. Biztonsággal kezeli a színeket, színkontrasztokat. Jártas a különböző 

festészeti technikákban, fel is ismeri azokat. A tanulmányok készítésében a portrézásig eljut. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A diák legyen jártas többféle festészeti technikában.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Csoportos értékelő beszélgetés.  

A diákok önértékelésük során véleményt mondhatnak saját teljesítményükről, kész munkájukról, valamint arról, sikerült-e és 

hogyan megvalósítani az adott feladatot és elképzeléseiket.  

Az éves munka teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi osztályzat és szöveges értékelés.  

Iskolai, városi kiállítások 

 

 

PLASZTIKA 
 

Kulcskompetenica-területek  

Nyitottság a kézműves munkákkal kapcsolatos ismeretszerzésre, valamint az ezzel kapcsolatos pályák iránt. 

A környezetünkben található természetes anyagok igényeink vagy szükségleteink szerinti átalakítása. 

A technológia és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek ismerete. 

Az elképzelések különféle módon történő kreatív kifejezésének fontossága. 

Az esztétikum mindennapi életben betöltött fontosságának a felismerése. 

A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. 

Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, beépítésének, valamint az új ismeretek és képességek új és más helyzetben 

történő alkalmazásának képessége. 

Az általánosan elfogadott szabályok és viselkedési formák elsajátítása, ahhoz, hogy képes legyen, hatékony és konstruktív 

módon részt venni a személyes és  csoportos érintkezésben. 

A kommunikáció során a szóbeli közlés meghallgatása, megértése, valamint törekvés a tömör, világos, érthető, választékos és 

szakmai kifejezésmódra, és a saját érvek, elképzelések meggyőző módon történő megfogalmazására. 
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Éves óraszám: epochálisan 30  

 

Módszertani megközelítések: 

A 11. osztályban fő témánk a forma mozgásának tanulmányozása és a lelki kifejezőerő. A metamorfózis, a formákban tetten 

érhető életfolyamatok tanulmányozására is sor kerül. Kapcsolódhatunk a festészet és az irodalom témáihoz, a 19-20. század 

fordulójához, a modern művészethez, ezen keresztül az absztrakt szobrászati alkotásokig juthatunk. Egy művészetben 

megjelenő téma szabad feldolgozása, alkotások másolása is aktuális. 

 

Előzetes tudás: 

A 10. osztály szobrászati ismeretei, különös tekintettel az új technikák használatára és a szabad alkotásokra. 

  

 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A formázás alapelemeinek 

felhasználásával, és azok művészi 

összhangba hozásával egy adott téma 

kidolgozása, művészi megformázása 

 

Egy téma variációinak megjelenítése, 

alak-, formaváltozások, mozgás, 

metamorfózis 

Különböző lelki kifejeződések 

ábrázolása az emberi arcon, egymással 

ellentétes érzések megjelenítése 

Egy művészetben megjelenő téma 

szabad feldolgozása 

Absztrakt szobrok készítése 

Műalkotások másolása 

 

Tárgyalkotás 

Motorikus képességek 

Forma-, arányérzék, szemmérték 

Tervezés 

Művészi érzék, szépség, esztétikum, 

igényesség  

Térbeliség, térlátás 

Egyéni ötletek, megoldások 

Önbizalom, sikerélmény, motiváltság 

Munkamorál, következetes 

munkavégzés 

Együttműködés 

Az anyag és tulajdonságainak, 

valamint megmunkálásának ismerete 

A feladat és megvalósításának átlátása, 

megtervezése 

Az elsajátított ismeretek új feladatok 

esetében történő alkalmazása 

Emlékezet 

Gyakorlati, valamint plasztikus 

gondolkodás 

Együttműködés 

Felfogás, megértés 

Megfigyelés, leutánzás 

Akarat, kitartás, feladattartás 

Szabályszerűség, szabályok követése 

Figyelem, koncentráció 

Önállóság  

Törvényszerűségek megértése 

Következtetések levonása 

Elemzés 

Beszélgetés, megbeszélés, kérdések 

megválaszolása esztétikai és szakmai 

érvek alapján 

A főoktatás tantárgyai, irodalom, 

esztétika, valamint a művészeti 

szakórák 

 

Kezünk által történő mozgásos 

tevékenységi formák 

 

A formázás alapelemeinek (homorú, 

domború, sík, él, csúcs) 

alkalmazásával egy komplett műtárgy, 

szobor,  dombormű, plasztika 

létrehozása 

 

Az előző években elsajátított 

tapasztalatok, ismeretek és 

munkamódszerek alkalmazása új 

technikákkal kiegészítve 

 

A feladat elkészítésénél nagy hangsúlyt 

kap a már korábban megszerzett 

tudásanyag önálló alkalmazása 

A munkavégzés folyamán pedig fontos 

szerepe van a szakmai jellegű 

beszélgetésnek, megbeszélésnek 

Különböző jellegű feladatok 

elkészítése, megformázása agyagból: 

 emberi fej (akár önarckép) 

készítése, az arcon 

különböző lelki minőség 

megjelenítésével 

 a mozgás egy-egy 

lépcsőfokát bemutató formák 

sorozatának készítése (pl. 

hulló vízcsepp) 

 a mozgás, az alakváltozás 

fokozatokban történő 

megjelenítése egy munkán 

(pl. öregedés folyamata) 

 variációk készítése egy 

témára 

 egy művészetben megjelenő 

téma szabad feldolgozása 

 absztrakt szobrok készítése 

 műalkotások másolása 
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Vélemény a saját munkáról, elkészült 

munkáról 

Rendtartás 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A szobrászati technikák ismerete, alkalmazása. 

A feladatok elkészítése. 

Képes felismerni és megfogalmazni a formázott művek különböző minőségeit. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A feladatokat készítse el, a szobrászati technikákat tudja alkalmazni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Az értékelés alapja az epocha elején történő követelmények, elvárások ismertetése, tudomásul vétele, valamint a munka 

megkezdésekor, az annak elkészítésére vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az epocha teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi szöveges 

értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 

Az órákon, az egyes feladatok készítése közben történő folyamatos négyszemközti megbeszélések során a diák folyamatos 

visszajelzést kap munkájáról, előrehaladásáról. 

A munka befejezése után sor kerül egy csoportos értékelő beszélgetésre a diákokkal. Ilyenkor szemrevételezzük az elkészült 

munkákat, megnézzük azok művészi kidolgozását, művészi, esztétikai, statikai és egyéb szempontokból. Megbeszéljük 

egyedi, különleges megoldásait, pozitívumait, esetleg hiányosságait. A diákok önértékelésük során véleményt mondhatnak 

saját teljesítményükről, kész munkájukról, valamint arról, sikerült-e és hogyan megvalósítani az adott feladatot és 

elképzeléseiket. A diákok is véleményt mondhatnak társaik munkájáról. 

Az elkészült munkák az iskolában kiállításra kerülnek, így mindenki számára láthatóak lesznek. 

 

 

KÉZIMUNKA 
 

Kulcskompetenica-területek ( 

Anyanyelvi kommunikáció 

Személyközi és szociális kompetenciák 

Kulturális kompetencia;  

Művészi kifejezőképesség és esztétikum; 

Technológiai kompetenciák;  

 

Módszertani megközelítés: 

Miután a gyermekek végigkövették a papírkészítést a hetedik, nyolcadik vagy kilencedik osztályban és végeztek gyakorlati 

feladatokat, melyekben papír- vagy kartonlapot kellett felvágni, összeragasztani vagy fűzni (füzet készítéshez), most 11. és 12. 

osztályban továbbléphetnek a könyvkötés felé. Tizedik osztályban gyakran bevezetjük a nyomdászatot, kézzel mártott papír 

használatával. Az új anyagok megismerése és tulajdonságaik (pl. a tónus, szín, struktúra, illat, hajlékonyság és szilárdság) 

felismerése figyelmes érzékeket és biztos ítélőképességet kíván. A könyvkötés pontos technikája szigorúan meghatározott 

lépéseivel, iskolázza a fegyelmezett gondolkozást és tevékenységet. Lehetséges a folyamat minden lépését külön végiggondolni 

előre és visszafelé is, ellenőrizni és javítani rajta. Maga a munka mutatja meg a diákoknak az elvégzendő feladatok sorrendjét. 

 

Éves óraszám: epochálisan 24 óra 

 

Előzetes ismeretek: 

Előző kézműves órákon elsajátítottak, tervezői képességek, anyagismeret. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási 

pontok: 

Tevékenységi formák: 

 

A folyamatos, önállóan vezetett 

tevékenység során az akarat és kitartás, 

erősítése. Monotónia tűrése. 

 

A logikus gondolkodás további fejlesztése. 

 

A kreativitás ápolása, 

a pontosság, mint alapvető követelmény 

erősítése, mely különösen fontos a 

könyvkötésben. 

 

Önálló ízlés, belső igényesség további 

fejlesztése, ápolása. 

 

Matematika; 

Geometria; 

Művészetismeret; 

Történelem; 

Formarajz – rajz - festés; 

 

A kapcsolat igen szoros az 

előző évek tantárgyaival, 

hiszen ezekre támaszkodva 

és utalva bővülnek tovább az 

ismereteik. 

 

Munka kartonnal: 

Az anyagok kezelése: papír, karton, textilek, 

bőr (borítóként) és ragasztók.  

A különböző feladatok elvégzésekor a diákok 

megismerhetik a használandó szerszámokat, 

segédeszközöket és gépeket, valamint 

használatukat. (nyomók, vágók). 

Részben másolással, részben saját terveikre 

támaszkodva, a diákok képkeretet, mappákat, 

naplót, kis dobozokat és fényképalbumot 

készítenek 

 

Könyvkötés: 
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Kommunikáció és kooperáció iskolázása. 

 

Korrektúraívek vagy írásra való papír hajtása. 

Papírkötéshez varrás. 

Keményfedelű kötés. 

Pergamenkötés. 

A könyv tartalma határozza meg, milyen 

borítást, anyagokat és borító mintát 

használjunk. Tanulmányozzuk a különböző 

anyagokat.  

 

Lakberendezés: 

Különféle térrendezési módok megismertetése. 

Színek, formák és otthonosság. 

Saját szobájuk térelemeinek átgondolása 

(felülnézetből készített rajz alapján). 

Egyedi kiegészítők szabad művészi 

megvalósítása az eddig tanult anyagok és 

technikák ötvözésével. 

 

Kiegészítő munkák: dróttechnikák, 

gyöngyözés, raffia- és gyékényszövés, papír- és 

textiltechnikák, bőrmunkák felhasználása 

segítségként. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Ismerje a könyvkötés alaptechnikáit. Legyen képes egy munkadarab elkészítésére. 

Számítási képességeit tudja használni.  

Ismerje a munkafázisokat mindegyik megismert munkafolyamatban. 

A tanult tevékenységekben el tudjon igazodni. Könyvkötés, lakberendezés: 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 
Legyen képes egy egyszerű könyvkötészeti munkát segítséggel elkészíteni. 

A megismert technikák közül választva, alkosson egy tárgyat (ékszer, sál, tarsoly stb.) 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A készülő munkadarabok folyamatos javítása a munka során. Mindennapi használat.   

Iskolai kiállítás. 

 

 

FAMUNKÁK 
 

Kulcskompetenica-területek  

Nyitottság a kézműves munkákkal kapcsolatos ismeretszerzésre, valamint az ezzel kapcsolatos pályák iránt. 

A környezetünkben található természetes anyagok igényeink vagy szükségleteink szerinti átalakítása. 

A technológia és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek ismerete. 

Az elképzelések különféle módon történő kreatív kifejezésének fontossága. 

Az esztétikum mindennapi életben betöltött fontosságának a felismerése. 

A matematika és geometria alapelemeinek ismerete, alkalmazása, valamint hajlandóság a matematikai gondolkodásmódra, a 

kézműves munkákban adódó problémák matematikai és geometriai úton történő megoldására. 

A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. 

Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, beépítésének, valamint az új ismeretek és képességek új és más helyzetben 

történő alkalmazásának képessége. 

Az általánosan elfogadott szabályok és viselkedési formák elsajátítása, ahhoz, hogy képes legyen, hatékony és konstruktív 

módon részt venni a személyes és  csoportos érintkezésben. 

A kommunikáció során a szóbeli közlés meghallgatása, megértése, valamint törekvés a tömör, világos, érthető, választékos és 

szakmai kifejezésmódra, és a saját érvek, elképzelések meggyőző módon történő megfogalmazására. 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A felső tagozatos mesterségbeli órák azokra a képességekre építenek, amelyeket az alsóbb években a gyerekek elsajátítottak, 

majd ezeket hivatottak továbbfejleszteni. A korábbi fafaragáshoz képest az asztalos munka egyértelműen mérhető és 

ellenőrizhető. Ezzel erősödik az állandó önellenőrzés folyamata. Egy jól sikerült asztalosmunka elkészítéséhez gondolkodás, 

érzés, akarat nagyfokú együttműködésére van szükség. A fa most már elsősorban nem a képzelőerőt ösztönzi, hanem mint 

anyag állítja a megmunkálóját kihívások elé. A fa sajátos jellemvonásai számos technikai problémát vethetnek föl. A diákok 

gyakran találják magukat saját elkészítendő munkájukról alkotott elképzeléseik és a faanyag tulajdonságai, határai közötti 

áthidalhatatlannak tűnő ellentmondásban. Ezen két dolog összehangolását segítik elő az asztalosmesterség hagyományos 
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módszerei. A jó terveken és a pontos munkán keresztül a diákok elsajátítják az asztalosság alapjait, amely szerkezetszerű 

gondolkodáshoz és a precíz szerszámhasználathoz vezet. A feladatok során megismert fakötések elkészítéséhez 

elengedhetetlenül fontos átlátni, megérteni az összekapcsolódó részek felépítését. Ezáltal az asztalosság tulajdonképpen a 

famegmunkálás térbeli geometriája. 

 

Előzetes tudás: 

A fenyőfáról és megmunkálásáról alapos ismeretekkel rendelkeznek. 

A különböző mérőeszközöket, famegmunkáló és asztalos szerszámokat ismerik, azokat szakszerűen képesek használni. 

Pontos mérésben szerkesztésben az elmúlt években megfelelő jártasságot szereztek. 

Egy több elemből elkészített munkadarab konstruktív összeállításának módjával a 10. osztályban találkoztak. 

Egyszerűbb fakötéssel (lapolás) már találkoztak, készítésének technikáját ismerik. 

A szakszerű tömbösítés és ragasztás elvével a 10. osztályban találkoztak. 

Ismerik a műhely rendjét, annak munkavédelmi szabályait.  

 

 

 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A faanyag különböző famegmunkáló 

kéziszerszámokkal történő 

megmunkálása, az egyes elemek 

kialakítása, majd összeállítása. 

 

Egy falitéka elkészítése. 

 

Beméretezés, pontos méretek alapján 

történő vágás. 

 

Fogas-csapos fakötések helyének 

pontos kimérése, majd azok 

szakszerű kialakítása. 

 

Az ajtókeret (fedél) elemeinek precíz 

szögbevágása, a keret összerakása. 

 

Elő-, és hátlap több darabból való 

helyes elvek szerinti ragasztása. 

 

A kész doboz szabályos összerakása, 

ügyelve a derékszögekre. 

 

Felületkezelés. 

 

Tárgyalkotás, értékteremtés 

Motorikus képességek 

Forma-, arányérzék 

Tervezés, konstruálás 

Igényesség, esztétikum 

Térbeliség, térlátás 

Önbizalom, sikerélmény, motiváltság 

Hatékony és biztonságos 

munkavégzés 

Munkamorál, következetes 

munkavégzés 

A feladat és megvalósításának 

átlátása, megtervezése 

Munkafolyamatok tagolása, lépések 

vázolása 

Munkamódszer és technika 

megválasztása 

Szerszám, eszköz megválasztása 

Az elsajátított ismeretek új feladatok 

esetében történő alkalmazása 

Gazdaságos szemlélet anyagban, 

munkavégzésben 

Pontos mérés, számolás, szerkesztés, 

 

 

Szerszámok, eszközök segítségével, 

kezünk által történő mozgásos 

tevékenységi formák: 

-vágás, fűrészelés 

-vésés 

-gyalulás 

-ráspolyozás, reszelés 

-csiszolás 

valamint egyéb tevékenységek pl.: 

mérés, ragasztás stb. 

 

Az előző években elsajátított 

tapasztalatok, ismeretek és 

munkamódszerek alkalmazása új 

technikákkal kiegészítve. 

 

A verbális közlés megértése mellett a 

munkamozzanatok bemutatásának a 

megfigyelése, alkalmazása. 

 

A feladat elkészítésénél nagy hangsúlyt 

kap a már korábban megszerzett 

tudásanyag önálló alkalmazása, az 

előre gondolkodás, a tervezés- 

szerkesztés, konstruálás. 

 

A munka sikerének feltétele a 

precizitás, a pontos mérés, az 

önellenőrzés,és a biztos 

szerszámhasználat. 

A munkavégzés folyamán pedig fontos 

szerepe van a szakmai jellegű 

beszélgetésnek, megbeszélésnek. 

Fogas-csapos fakötéssel elkészített 

fedeles fadoboz, falitéka elkészítése a 

kívánt méretben. 

 

Más, fakötésekkel kialakított asztalos 

jellegű dolog elkészítésére is van mód. 

 

Egyéni igény szerint lehetséges a 

faesztergályozás, melynek során 

többnyire gyertyatartót készítünk. 

Ennek feltétele az esztergagép 

működésének és használatának 

elsajátítása, és biztonsági 

követelményeinek a betartása. 
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szemmérték 

Racionális, logikus, valamint 

gyakorlati gondolkodás 

Szabadság 

Együttműködés 

Felfogás, megértés 

Akarat, kitartás 

Szabályszerűség 

Figyelem, koncentráció 

Tudatosság 

Önállóság 

Saját maga ellenőrzése 

Előre gondolkodás Következtetések 

levonása 

Beszélgetés, megbeszélés, kérdések 

megválaszolása logikus és szakmai 

érvek alapján 

Önismeret, a képességek valós 

megítélése 

Vélemény a saját munkáról, elkészült 

munkáról 

Rendtartás 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A szerszámok és eszközök rendeltetésszerű, biztonságos, balesetmentes használata. 

Képes a munka teljes átlátására, megtervezésére, munkafolyamatokra való tagolására, az egyes lépések logikus sorrendjének 

felismerésére. 

Az egyes munkafolyamatok esetében képes a legmegfelelőbb szerszám és a legoptimálisabb munkamódszer megválasztására. 

Megfelelő szinten tudja alkalmazni a már ismert és új megmunkálási módokat, technikákat. 

Képes a nagyon pontos mérésre. 

Ismeri a fogas-csapos fakötés lényegét, alkalmazási területeit, kialakításának szabályos hézagmentes technikáját. 

Egy esztétikus, funkciójának megfelelő falitéka elkészítése. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A szerszámok és eszközök rendeltetésszerű, biztonságos, balesetmentes használata. 

Elfogadható szinten tudja alkalmazni a már ismert és új megmunkálási módokat, technikákat. 

A pontos mérés egy nagyon fontos alapkövetelmény. 

Törekedjen a fogas-csapos fakötések lehetőleg szabályos, hézagmentes kialakítására.  

Egy funkciójának megfelelő falitéka elkészítése. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Az értékelés alapja az éves munkára vonatkozó, év elején történő követelmények, szabályok, elvárások ismertetése, 

tudomásul vétele, valamint a munka megkezdésekor, az annak elkészítésére vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az egész tanév vagy epocha teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év 

végi szöveges értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 

A munka befejezése után sor kerül egy értékelő beszélgetésre a diákkal. Ilyenkor szemrevételezzük elkészült munkáját, 

megnézzük megfelel-e az elvárásoknak, alkalmas-e a funkciójára. Megnézzük és megbeszéljük továbbá esztétikai 

kidolgozását, kiemelve pozitívumait, esetleg hiányosságait. A diákok önértékelésük során véleményt mondhatnak saját 

teljesítményükről, kész munkájukról, valamint arról, sikerült-e és hogyan megvalósítani elképzeléseiket. 

Egy-egy különlegesen szépen vagy egyedi megoldásokkal elkészített munkát az egész csoport előtt is megnézünk, 

megbeszélünk. 

 

 

DRÁMA 
 

Kulcskompetenica-területek  

Kulturális kompetencia (gondolatok, élmények és érzések kreatív kifejezése),  

kommunikáció,  

személyközi kompetencia (a személyközi készségek hatékony alkalmazása a köz- és magánéletben),  

vállalkozói kompetencia (az egyén felelőssége saját cselekedetei iránt). 

 

Éves óraszám: epochálisan 25 óra 

 

Módszertani megközelítés: 
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A drámával való foglalkozás célja nem művészek nevelése, hanem a művészi tevékenységen át a minden egyes gyermekben 

létező saját képességek és életcélok kibontakoztatása. 

 

Előzetes tudás: 

Törekszik a reflexió és önreflexió kultúrájának kialakítására, beszélgetések során meg tudja fogalmazni érzéseit és segítően 

tud kommunikálni. Képes felismerni és javítani a hibáit. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Érzékelés, kifejezőkészség, 

együttműködés, alkotókészség, 

önállóság, 

tudatosság, befogadókészség 

fejlesztése. 

 

Értelmezési stratégiák gyakorlása. 

 

Eddigi gyakorlatok ismétlése. 

 

Éntudat fejlesztése. 

 

A drámai alapgesztusok bevezetése 

mellett hangsúly kerül a feszítés és 

oldás pillanatainak megtalálására. 

 

A testbeszéd vizsgálata, letisztítása, a 

saját hang és a gesztusrendszer 

megtalálása, a tudattalan hibákkal 

való szembesülés. 

 

Lélektani megjelenések, pontos 

megfigyelések visszajelzése, a nézőre 

tett hatás tudatos formálása. 

 

 

Társadlomismereti, művészeti tárgyak 

témáihoz. 

 

 

Monológok, versek illetve 

drámarészletek teljes igényű 

megformálása, önálló előadások tartása 

és részletes elemzési stratégiák.  

Második félévben előkészítés a záró 

drámához (12.osztály) 

 

  

Drámaprojekt.  

 

Jelenetek elemzése, a gyakorlatok 

megbeszélése megvalósítása. 

 

Színházlátogatás. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Monológ, darabrészlet önálló megformálására képes. Önállóan tartott előadásban a retorikai szempontokat érvényesíteni 

tudja, hibáit felismeri. Látott színházi előadást képes adott szempont szerint elemezni. A színházi hatás eszközeit: szcenika, 

díszlet, jelmez, akció, dikció ismeri. Képes önálló alkotóerővel jelen lenni egy színpadi mű megvalósításában. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

Önálló ötleteit képes megvalósítani. Látott színházi előadást képes adott szempont szerint elemezni. A színházi hatás alapvető 

eszközeit ismeri.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Bemutatók, éves dráma előadás, különböző versenyeken való részvétel. 

 

 

ZENE 
 

Kulcskompetencia-területek  

 kulturális kompetencia 

 személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

 idegen nyelvi kommunikáció 

 matematikai kompetencia 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítés:  
Ebben az évben van a legtöbb iskolában a zenetörténet epocha, mely az eddig ismert zenedarabokat,  impulzusokat,  

stílusokat  és  szerzőket  elhelyezi  az  időben.  Az  epocha kezdődhet akár az emberiség korábbi kultúrszakaszaival (óindiai, 

óperzsa, óegyiptomi, görög- római), és a 20. század zenei forradalmáig (Schönberg, Bartók) vezeti el a diákokat. 

Továbbfejleszthetjük ezen a zenetörténeti epochán keresztül is a zenei ítéletet, a zenei ízlést és a zenei igényt. Kiemelt 

eleme a zenei munkának a klasszikus, illetve romantikus műdalok szólóéneklése.  Megfigyelhető  a  zene  drámai  hatása,  a  
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ritmus-dallam-harmónia összedolgozása, a feszültség-oldás tükröződésében. Jó téma a zene keltette képek, valamint képek 

keltette zene (Muszorgszkij: Egy kiállítás képei, Richard Strauss: Till Eulenspiegel). 

Fontos az összehasonlító célú zenehallgatás, pl. Dies irae a gregórián zenében, Mozart és Verdi Requiem-miséiben. 

 

Előzetes tudás: 

Egyre biztosabban olvassák a kottaképet 

Koncentráltan hallgatnak zeneműveket és a zeneelméleti tudásra alapozottan meg tudják ítélni ezeket 

Képesek kihallgatni a művek érzelmi hátterét 

 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Az eddig ismert 

zenedarabok, impulzusok, stílusok 

és szerzők elhelyezése az időben.  

Ez kezdődhet akár az emberiség 

korábbi kultúrszakaszaival (óindiai, 

óperzsa, óegyiptomi, görög-római), 

és a 20. század zenei forradalmáig 

(Schönberg, Bartók) vezeti el a 

diákokat. 

A zenei ítélet, a zenei ízlés és 

a zenei igényt továbbfejlesztése. 

Kiemelt eleme a zenei munkának a 

klasszikus, illetve romantikus 

műdalok 

szólóéneklése.  

Megfigyelhető a zene drámai hatása, 

a ritmus-dallam-harmónia 

összedolgozása a feszültség-oldás 

tükröződésében.  

Jó téma a zene keltette képek, 

valamint képek keltette zene 

(Muszorgszkij: Egy kiállítás képei) 

Fontos az összehasonlító célú 

zenehallgatás, pl. Dies irae a 

gregorián zenében, Mozart 

és Verdi Requiem-miséiben. 

 

- Történelem: a kereszténység 

zenéje (gregorián zene, az európai 

zenekultúra kútfője) 

- Történelmi korképek/zenei 

stílusok 

- Török világ - keleti elemek a 

Kárpát-medence népzenéjében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A dalkincs bővítése: romantikus műdalok, 

kórusművek, népdalok, kamarakórus (duók, 

triók, 

kvartettek is) a capella vagy kísérettel 

- Tiltakozó dalok, társadalomkritika 

- Iskolazenekarban, kamaraegyüttesekben, 

osztályzenekarban mindenki képessége 

szerint részt vehet  

- Fejlődési korszakok tanulmányozása a 

zenetörténetben a kezdetektől a 20. századig 

- Jelentős művek a különböző korszakokból, 

hangsúlyosan a romantikából 

- Programzene 

 

- Szólóéneklés (pl. romantikus műdalok) 

- Különféle zenedarabok leírása, 

összehasonlítása 

- A klasszikus formák átalakulásának, 

kibővülésének tanulmányozása 

- A kromatikus hangsor és az egészhangú 

skála felfedezése 

- A tonalitás széthullása 

- írásos munkák nagy romantikus 

zeneszerzők életéről (pl. Schumann, 

Chopin, Liszt, Wagner) 

- Koncertlátogatás előkészítéssel és utólagos 

írásbeli feldolgozással 

   

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

A következő fogalmakat helyesen használni, értelmezni: programzene, egészhangú skála, zenei stílusok, művészettörténeti 

vetületek, kromatika 

A dalkincset tovább bővíteni romantikus műdalokkal, forradalmi, tiltakozó dalokkal 

részt venni hangszeres kamaraegyüttesekben, zenekarban, vagy felső tagozatos kórusban, kamarakórusban – képességei 

szerint 

Átfogó képet alkotni az ókor zenéjétől napjaink zenéjéig 

megismerni az új zenei formákat: szimfonikus költemény, rapszódia 

Megismerni a romantikus zene érzelmi tartalmait 

A zeneszerzők életét önállóan feldolgozni 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes: 

Három népdalt, egy klasszikus és egy romantikus műdalt elénekelni 

A zenei korstílusokat néhány mondattal ismertetni 

Egy zeneszerző életét, munkásságát írásban bemutatni 

Aktívan részt venni a közös éneklésben, zenélésben, improvizálásban 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Csoportos értékelő beszélgetés.  

A diákok önértékelésük során véleményt mondhatnak saját teljesítményükről,  

Az éves munka teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi osztályzat és szöveges értékelés.  

Iskolai, városi előadások, koncertek 
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EURITMIA 
 

Kulcskompetenica-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

Matematikai kompetenciák 

Személyközi és állampolgári kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

A tanulás tanulása 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítések: Ebben az életkorban új célként jelenik meg a hátsó, mögöttünk lévő tér tudatos megélése. 

Ennek érdekében új euritmiai elemek is előkerülnek a tanításban. A főoktatás anyagához kapcsolódva megjelennek a színek 

mozdulatai, mint a színek átélésének egy módja. Az epikus és lírai műveknél már komoly stilisztikai munka kezdődik a 

mozdulatok árnyalt kifejezésében és a térformákban is. 

 

Előzetes tudás: A tanulók egyre jobban tudják saját mozgásukat uralni. Ismerik az alapvető térformákat, a geometriai 

transzformációk szabályszerűségeit. A gyakorlatokhoz kapcsolódó lelki tartalmakat kifejezésre tudják juttatni. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A tér újfajta átélése, a mögöttünk 

lévő, nem látható térben való 

eligazodás.  

A színkör mozgásos átélése. 

Az egymásra figyelés új minőségének 

átélése a néma nagy térformák 

megalkotása által.  

 

A  zenei hangok, hangközök hallás 

utáni felismerése. 

 

 

A  

nyelvtan, 

irodalom,  

zene órákon kívül nagy segítség 

lehet a  

csillagászat,  

biológia,  

embriológia tantárgyak anyagának 

érthetőbb feldolgozásában. 

 

Hátsó tér kialakítás 

 

Formavezetés 

 

Bolygók megjelenítésének lehetséges 

mozdulatai 

 

Színek 

 

Néma, közösen végzett nagy 

térformák megalkotása 

 

Szonettforma 

 

Hangközök minőségének átélése és 

gyakorlása 

 

Plasztikus mozdulatok gyakorlása 

 

Szólómunkák 

 

Az euritmiára való ráhangolódás 

gyakorlatainak megismerése( TAO, 

Ich denke die Rede ) 

 

A fejlesztés várt eredményei: A tanulók tapasztalatokat szereznek az önálló felkészülés folyamatáról. A szóló darabok 

kidolgozásával megtapasztalják a művészi folyamat különböző állomásait, nehézségeit, egy alkotó folyamaton mennek 

keresztül. A hátsó tér érzékelésének megtapasztalásával új minőségét élik át az eddig megtanult mozgásoknak. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények: 

 Egy szóló darab bemutatása 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  

Egy téma lezártával vagy a tanév végén közös előadás, illetve szóló darab bemutatása 

 

 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 
 

Kulcskompetenica-területek  

anyanyelvi kommunikáció 

matematikai kompetencia 

természettudományos és technikai kompetencia 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 
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szociális és állampolgári kompetencia  

kezdeményezőkészség és vállalkozói  

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

a tanulás tanulása. 

 

Éves óraszám: 30 óra  

 

Módszertani megközelítések: 

A meglévő, intenzív tapasztalásaikon, élményeiken keresztül kell rendszerezniük tudásukat. Az új információk a 

médiatudatosság felébresztéséből, az értő mozgókép olvasáson és íráson alapulva kell, hogy beépüljenek. 

 

Előzetes tudás: 

A 10. osztály mozgóképkultúra és médiaismeret tanulmányai, különös tekintettel a képi kifejezés alapvető eszközeivel, a 

nem-lineáris történetvezetéssel, a forgatókönyvvel és a film formanyelvi eszközeivel kapcsolatos ismeretekre. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi:  

Önálló fogalmazás, 

véleménynyilvánítás képessége 

Filmes műfajok felismerésének, 

jellemzésének képessége 

A filmkészítés fázisainak általános 

ismerete és egy kiválasztott fázis 

teljes körű ismerete 

Módszertani:  
Tervezés, komponálás 

Csoportos kézműves munka 

Szociális: Odafigyelés, érvelés, 

kérdezés, beszélgetés, 

együttműködés, integrálás, 

megbeszélés vezetése, prezentálás, 

indoklás, rendezvényszervezés 

Én: 

Önbizalom fejlesztése, kedv a 

témához, módszerhez, önálló 

vélemény erősítése, gondolat képi 

kifejezése 

Mozgókép: 

Filmelemzés, szerzői film, műfaji film 

Egy hosszabb mozgóképes munka 

elkészítése a forgatókönyvtől a vágásig 

Médiaismeret:  

Az internetes média alapvető működési 

mechanizmusa 

 

Kapcsolódás: 

A főoktatás tantárgyai, különös 

tekintettel az irodalom, a történelem, a 

művészettörténet ismereteire, valamint 

a művészeti szaktárgyak, és az 

informatika. 

Csoportos beszélgetés, vita. 

Egyéni eszközhasználat 

(fényképezőgép. kamera, 

vágóprogramok) 

Grafikai, festészeti tevékenység (rajzos 

forgatókönyv készítés, díszlet-, 

jelmezkészítés) 

Előadás, szónoklat. 

Csoportos kézműves tevékenység 

(filmforgatás) 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Képes legyen egy-egy megtekintett mozgóképi alkotás elemzésére. 

Nagy pontossággal ismerje fel a filmes műfajokat. 

Képes legyen egy mozgóképi alkotás elkészítésben részt venni, annak egyik elemének önálló kidolgozása által. 

Tisztában legyen az internetes média működésével. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 

Egy kiválasztott film írásos elemzésének elkészítése. 

Részvétel egy mozgóképi termék elkészítésében a tervezéstől a bemutatóig. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai  

Az értékelés alapja a munkára vonatkozó szabályok, követelmények, elvárások, és értékelési módok ismertetése, 

megbeszélése és tudomásulvétele a tanulmányok kezdetén.  

órai munka, aktivitásfilmelemzés 

 mozgóképi alkotások készítése 

hozzászólások 

szóbeli összefoglaló 

írott összefoglaló 

füzetmunka minősége tartalmi és esztétikai szempontból 

órai feladatok megoldása 

témazáró dolgozat 

csoportmunkai szereplés minősége 

bemutató az iskolai közösség előtt 

önértékelés 
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12. évfolyam 
 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák  

a tanulás tanulása 

állampolgári 

vállkozói 

kulturális 

digitális kompetencia 

 

Éves óraszám: 178. óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Tizennyolcadik életéve körül az ember már tudatosan keresi helyét a világban, továbbtanulási szándékában, emberi 

kapcsolataiban, életcéljaiban a jövő felé tekint. Számos esetben döntést kell hoznia, amely az egész életére hatással lehet.  Ezt 

a helyzetet egzisztenciális krízisként is megélheti, de meg lehet élni úgy is, mint hatalmas előrelépést. Mit jelent a mai 

világban élni? A tananyag reményeik és félelmeik kifejezésére ad lehetőséget, és arra is, hogy döntéseik mögé mélyebben 

tekintsenek: mi az ember morális cselekedeteinek alapja? Mi az emberi élet értelme? 

A gondolkodástörténeti folyamatok rendszerezésével, folyamatosan az ember és a világ kapcsolatára kérdezünk rá. Az 

emberi megismerés története önmaguk megismeréséhez is segítséget nyújt. 

 

Előzetes tudás: 

szövegalkotási készség, helyesírásában az önellenőrzés, önállóság, 

a középszintű érettségi értékelési szempontjai szerint elfogatható módon érvelő, műértelmező, összehasonlító szövegek 

írása, illetve ehhez hasonlóan élőszóbeli előadás alkotása, 

analizáló és szintetizáló közelítés az irodalmi kérdésekhez, 

vitakészség 

az irodalom, filozófia, etika, szociológia alapvető fogalmainak, kifejezéseinek értése,  használata,  

legalább öt vers, drámarészlet, memoriter önálló elmondása, 

a tanult alkotók portréinak ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységek 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása. 

Tudatos nyelvhasználat erősítése: hallás utáni 

beszédértés, (tájékoztatás, kapcsolattartás, 

Választható témák: 

1. A nyelv fogalma 

-  a nyelv több szempontú megközelítése; a nyelv 

mint jelrendszer, nyelv és gondolkodás, nyelv és 

Önálló, problémafelvetés 

rendszerező érvelő, 

értelmező esszék írása 

vita: beszélgetések, 
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beszélgetés, meggyőzés, manipuláció formáinak 

alkalmazása, felismertetése). 

Szövegelemzési eljárások gyakorlata. 

Kifejező előadási mód kialakítása, önálló 

beszédmű felépítése, pl. lineáris és motivikus 

történetmondás. 

 

Hangos és néma olvasás, írott szövegek 

megértése. 

 

Írás, szövegalkotás. 

Folyékony, olvasható, tagolt alkalmazott, kifejtő, 

ábrázoló, érvelő, elbeszélő írások gyakorlata.  

Nyelvtani, nyelvhelyességi, szövegtani, alapfokú 

retorikai, stilisztikai ismeretek meggyőző 

alkalmazása. 

Helyesírás, a leíró nyelvtan ismerete, gyakorlati 

alkalmazása, helyesírási problémák felismerése, 

szabályok, szabálykönyv tudatos alkalmazása.  

 

A tanulási képesség fejlesztése. 

Gondolkodás, ítéleterő, törvényalkotás 

képességeinek fejlesztése. 

Figyelem, emlékezet, 

rendezés, lényegkiemelés, konkretizálás, 

általánosítás, bonyolultabb analógiák felismerése, 

alkalmazása, 

 analízis, szintézis, absztrahálás, több oldalú 

összehasonlítás.  

Önálló kiselőadás készítése. 

Komplex szövegek alkotásához vagy 

megértéséhez használt segédeszközök (jegyzetek, 

vázlatok) alkalmazása, 

saját érvek meggyőző módon történő 

megfogalmazása szóban és írásban.  

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése. 

Komplex szövegértési és szövegalkotási 

képesség. Jellemzések, motívum értelmezések., 

problémafelvetések, stratégiák. 

Érvelő összehasonlító, értelmező szöveg önálló 

alkotása. Korszakolás, irodalomtörténeti 

áttekintés képessége.  

  

Erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése. 

Személyközi, interkulturális és szociális 

cselekvés, nyelv és kreativitás 

- a nyelv és a gondolkodás, a nyelv és a 

társadalom kapcsolata, nyelvfilozófiai kérdések,  

pl. Kosztolányi: Esti Kornél 

2. Irodalomtörténeti áttekintés: az ókori drámától 

az abszurdig 

- Szophoklész: Oidipusz király, Shakespeare: 

Hamlet, Moliére: Tartuffe, Schiller: Trisztán és 

Izolda, Csehov, Örkény Beckett, Mrozek stb. 

3. Emberiségdrámák: 

- Madách Imre: Az ember tragédiája,  Goethe: 

Faust, Ibsen: Peer Gynt 

4. Regény mint világmodell: Bulgakov: Mester 

és Margarita Kundera: A lét elviselhetetlen 

könnyűsége, Kertész Imre: Sorstalanság, Márai: 

Egy polgár vallomásai, Esterházy Péter: Függő, 

Marquez: száz év magány stb.  

5.  Az ideális iskola: Ottlik Géza: Iskola a 

határon, Szabó Magda: Abigél Milan  

6. A líra mint világmodell: Az archaikus 

irodalom és XX. sz.-i és kortárs irodalom 

párhuzamai 

Memoriterek 

párbeszédek, érvelés, 

logikus következtetés 

szövegértési gyakorlatok: 

összefoglalás, 

lényegkiemelés, 

beszélgetés, beszámolók,  

képek leírása, jellemzés,  
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kompetenciák, 

a másik ember iránti érdeklődés és tisztelet. Én-

megnyilvánulásokból kiinduló vitakultúra 

gyakorlása.  

  

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes:  

szövegalkotási készségében, helyesírásában az önellenőrzésre, önállóságra, 

összefüggésrendszerében teljes, tudatosan felépített érvelő, műértelmező, összehasonlító szöveget írni, illetve ehhez 

hasonlóan élőszóbeli előadást alkotni, 

egy egész estés dráma létrehozásában közreműködni a szervezéstől az előadásig 

összetett logikai műveletekkel közelíteni irodalomelméleti, -történeti kérdésekhez, 

az irodalmi művekben felbukkanó és emberi életünket érintő kérdéseket saját „világlátásához” mérni, másokkal erről 

vitatkozni, 

törekedni az esztétikus kifejezésmódra: az irodalom, filozófia, szociológia, etika alapvető kifejezéseinek használatára 

törekedni  a sztereotípiák, előítéletek leküzdésére, 

ismeri  a tanult alkotók portréit, filozófiai, irodalomtörténeti korok jellemző folyamatait. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanuló képes: 

szövegalkotási készségében, helyesírásában az önellenőrzésre, önállóságra, 

a középszintű érettségi értékelési szempontjai szerint elfogatható módon érvelő, műértelmező, összehasonlító szöveget 

írni, illetve ehhez hasonlóan élőszóbeli előadást alkotni 

analizálóan és szintetizálóan közelíteni irodalmi kérdésekhez 

az irodalmi művekben felbukkanó és emberi életünket érintő kérdéseket saját „világlátásához” mérni, másokkal erről 

vitatkozni 

megérteni és használni az irodalom, filozófia, etika, szociológia alapvető fogalmait, kifejezéseit 

törekedni a sztereotípiák, előítéletek leküzdésére 

legalább öt vers, drámarészlet, memoriter önálló elmondására 

Ismeri a tanult alkotók portréit. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Feleletek, kiselőadások, memoriterek, forrás- és műelemzések, esszék írása megadott vagy szabadon választott témában, 

feladatlapok, házi dolgozatok, röpdolgozatok, önértékelés.  

 

 

MATEMATIKA 
 

Kulcskompetenciák:  

a matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazása/összeadás, kivonás, szorzás, osztás/, valamint mértékegységek, törtek 

matematikai kifejezésmód és gondolkodásmód használatára való képesség 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

természettudományi és technológiai kompetenciák 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

 

Éves óraszám: 132 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

A 11. osztályban a szemléletes geometriától haladnak az algebrai számítások felé, addig 12. osztályban ennek a fordítottja 

történik. Az analízisben a tisztán számszerűtől kell eljutniuk az élményszerűen átélt differenciál-és integrálszámításhoz. 

Az eddig tanultak szintézise által eljutnak a világ egy újabb szintjének megértéséhez. 

 

Előzetes tudás: 

Függvénytani alapfogalmak. Függvény megadása, tulajdonságai. Táblázatok, diagramok olvasása. Százalékszámítás. 

Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Kombinatorikai ismeretek. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. 

Háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság. Sokszögekre, körre vonatkozó ismeretek. Hegyesszög 

szögfüggvényeinek értelmezése. Területszámítási képletek. Egyenletek, egyenletrendszerek megoldása. Hasáb, henger, gúla, 

kúp, gömb felismerése. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A számsorozat fogalma. A számtani 

és mértani sorozat.  
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A sorozat n. tagja, az első n tag 

összege. A tag- és összegképletek 

kifejtése, alkalmazásuk 

természettudományos és gazdasági 

területeken. 

 

A kamatos kamatszámítás képletének 

a mértani sorozatok különleges 

eseteként történő kifejtése, és 

alkalmazása.  

 

 

 

 

Függvények elemi vizsgálata, 

folytonossága, határértéke. 

A differenciahányados értelmezése. 

A differenciálhányados fogalma. 

Polinom függvények, reciprok 

függvények, gyökfüggvények 

differenciálási szabályainak 

kidolgozása. 

Deriválási szabályok. 

Szorzat és hányados differenciálási 

szabálya. 

Függvények menetének vizsgálata (a 

másod-, a harmadfokú polinom 

függvények és reciprok függvény). 

Szélsőérték feladatok megoldása. 

 

 

A primitívfüggvény bevezetése és 

képzése.  

Integrálfüggvény, mint az alsó és 

felső közelítő összegek sorozatának a 

határértéke.  

A primitívfüggvény és a 

"határozatlan integrál" fogalma. 

Néhány integrálási szabály 

(alapintegrálok). 

A differenciál- és integrálszámítás 

tételei. 

Görbe vonallal határolt síkidomok 

területének kiszámítása, és egyéb 

alkalmazások. 

Esetleg: forgástestek térfogatának 

kiszámítása. 

 

Mértani testek csoportosítása. 

Hengerszerű testek ( hasábok és 

hengerek ), kúpszerű testek ( gúlák és 

kúpok ), csonka testek ( csonka gúla, 

csonka kúp ). Gömb. 

A terület-és kerületszámítással 

kapcsolatos ismeretek összefoglalása.  

A tanult testek felszínének, 

térfogatának kiszámítása. 

Gyakorlati feladatok. 

 

 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk, 

(gyakoriság, relatív gyakoriság, 

eloszlás, kördiagram, oszlopdiagram, 

vonaldiagram). 

Nagy adathalmazok jellemzői, 

statisztikai mutatók (módusz, medián, 

átlag, szórás) számítása. 

 

 

 

 

 

 

 

Földrajz: világgazdaság, pénztőke, 

hitel, adósság 

Történelem: a család pénzügyei és 

gazdálkodása 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kémia 10. osztály: sók, kristályok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kamatoskamat-számítás alkalmazása 

a természetből és az üzleti élet 

területéről vett különböző feladatokra 

(felezési idő, növekedési ráták, stb.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emlékezés, korábbi ismeretek 

rendszerezése, alkalmazása. 

Tájékozódás a térben. 
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Események, műveletek események 

között. Véletlen esemény, 

valószínűség. A valószínűség 

klasszikus modellje. Visszatevése 

mintavétel. 

Egyszerű valószínűségszámítási 

problémák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Földrajz: időjárási, éghajlati és 

gazdasági statisztikák 

 

Történelem: történelmi, társadalmi 

témák ábrázolása (táblázat, diagram ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatok jegyzése, rendezése. 

Táblázatok, diagramok olvasása, 

készítése. Következtetések levonása. A 

statisztikai mutatók nyújtotta 

információk helyes értelmezése. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A számtani és mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati alkalmazása. Képesek a kamatos kamat kiszámítására a 

gyakorlati élet területéről vett feladatokban.  

Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. Képesek 

adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Táblázat olvasása és készítése, diagramok olvasása és 

készítése. Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatározása. Meg tudják határozni egy adott 

esemény bekövetkezésének esélyét. A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. A mindennapi gyakorlatban előforduló 

valószínűségi problémákat tudják értelmezni, kezelni. Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit. 

A tanult testek felszínének és térfogatának ismerete, alkalmazása feladatmegoldásokban. A valós problémákhoz geometriai 

modell alkotása. 

Önállóan képesek függvényvizsgálatokat végezni. Ismerik a határérték fogalmát. Jártasak a differenciál-és integrálszámítás 

alapjaiban. Ezek segítségével képesek szélsőérték- és területszámítási feladatokat megoldani. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

A számtani és mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, alkalmazása segítséggel. Kamatos kamat kiszámítása feladatokban.  

Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. Tudjon 

adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Táblázat olvasása és készítése, diagramok olvasása és 

készítése. Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának meghatározása. A valószínűség klasszikus kiszámítási módja 

egyszerűbb feladatban.  

A tanult testek felszínének és térfogatának ismerete, alkalmazása feladatmegoldásokban segítséggel.  

Tudjon egyszerűbb függvényvizsgálatokat végezni. Jártasak a differenciál-és integrálszámítás alapjaiban.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Feleletek, füzetmunka minősége tartalmi és esztétikai szempontból, órai feladatlapok megoldása, témazáró dolgozat, 

röpdolgozat, szaknyelv elsajátítása, órai aktivitás, együttműködés mértéke, önértékelés. 

 

 

TÖRTÉNELEM 
 

Kulcskompetencia-területek  

- személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

- állampolgári kompetenciák 

- kulturális kompetencia 

- természettudományos és technológiai kompetenciák 

- a tanulás tanulása 

- anyanyelvi kommunikáció 

 

Éves óraszám: 132 óra  

 

Módszertani megközelítések: 

A fiatalok a 12. osztályban készen állnak arra, hogy a történelem célját, az azt alakító erők mibenlétét kutató kérdésekre 

keressék a választ. Ebben az életkorban saját életükre vonatkozóan is előtérbe kerül a jövő tervezése, hogy megtalálják 

helyüket a felnőttek világában. A történelemtanítás három fő motívumra épül ebben az évben. Az első az a törekvés, hogy 

áttekintést kapjanak a történelem egészéről. A második, hogy speciálisan egyes kultúrák, vagy egyének példáján keresztül 

mutassuk meg a „kultúra életrajzát” (ami lehet olyan, hogy eléri csúcspontját, vagy hanyatlik, befejezetlen, vagy megmarad 

bizonyos szinten). Harmadszor pedig el kell jutnunk annak megértéséhez, hogy a történelmi változás folyamán az egyének 

egyre korábban válnak függetlenné, egyre fokozottabban élnek a szabadság lehetőségével. Így a fiatalok látják az eszmék 

fejlődésének valóságát. 
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Érdemes az egyéni példákat, illetve a górcső alá vett kultúrákat aktuálpolitikai témákból indítani, melyek mentén rendszerint 

ugyan abba az ősi gyújtópontba jutunk vissza, fordított kronológiával. Ebben az évben kell teljessé tenni a lehetséges 

történelmi források tárházát, és ebben az évben kell a legnagyobb teret adni az egyéni kutatási lehetőségek és a 

megvalósítások terén.  

 

Előzetes tudás: 

Érti és használja az eddig tanult történelmi fogalmakat. Fel tudja idézni az 5-11. osztályban tanult, az adott korszakokra 

vonatkozó fontosabb eseményeket. Képes hosszabb történelmi korszakok, összetett folyamatok áttekintésére, fordulópontok 

és meghatározó események felismerésére. Érdeklődik a jelenkori politikai, társadalmi kérdések iránt, megérti ezek történelmi 

gyökereit. Összetett problémák önálló elemzésére képes.  

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák, Tevékenységi formák 

A világtörténelem egészének 

áttekintése, jelenkori konfliktusokból 

kiindulva. 

Világpolitikai konfliktusok múlttal való 

összefüggéseinek feltárása. 

A magyarság történelmi korszakainak és 

jelenének áttekintése, elhelyezése 

európai és világtörténeti kitekintéssel. 

Az emberi értelem szerepének, erejének 

megértése, a történelmi fejlődés 

valóságának megtapasztalásán keresztül. 

Önálló vélemény megfogalmazása, 

alátámasztása történelmi/társadalmi 

eseményekről, szereplőkről, 

jelenségekről. 

A korábban szerzett ismeretek, 

képességek felhasználása, gyakorlása új, 

komplex feladathelyzetben. 

Forráskritika gyakorlati alkalmazása. 

Az internet kritikus és tudatos 

felhasználása történelmi filozófiai- és 

etikatörténeti ismeretek szerzésére. 

Egyéni kutatómunkán alapuló 

beszámoló, esszé elkészítése, 

bemutatása. 

Az emberi sorsközösség felismerése a 

„kultúra életrajzának” bemutatásával 

adott egyén/kultúra példáján keresztül. 

Annak megértése, hogy az egyén egyre 

korábban élhet a szabadság 

lehetőségével a történelmi fejlődés 

során. 

Saját, jövőbeni útjuk megtalálásának 

támogatása a múlt tanulmányozásán 

keresztül. 

Egy olyan éberség megteremtése, mely 

szerint minden egyén a történelem 

részese és alakítója.  

Magyar:  

Az ember tragédiája 

 

Földrajz:  

globalizáció 

 

Biológia: 

evolúció, emberré válás folyamata, 

ősrégészeti emlékei 

 

Művészettörténet: 

a világ építészetének története  

 

Politikai cikkek olvasása. 

Jelenkori nemzeti, etnikai, vallási, 

politikai konfliktusok felderítése 

kiscsoportokban. 

Oknyomozás. 

Politikai konfliktusok eredetének 

csoportos/egyéni bemutatása. 

 

Vizuális összefoglalók készítése: 

pl. 

- tematikus történelmi táblázat készítése 

 

- politikatörténeti történeti tabló készítése  

 

- kultúrtörténeti tabló készítése. 

 

 

Egyénileg választott kiemelkedő 

történelmi személyek életútjának, 

jelentőségének bemutatása. 

 

 

 

 

 

Források történelmi hitelességének 

vizsgálata (pl. dokumentumfilmek, 

memoárok, sajtótermékek) 

 

 

 

Egyéni kutató munka (pl. 

szépirodalomból, sajtótermékekből, rádió-

és tévéműsorból, dokumentumfilmből, 

önéletrajzból). 

 

 

   

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

képet alkotni az egyes történelmi korokról, rálátással rendelkezik az egyetemes és a magyar történelem egészére. 

felidézni a tanult korok főbb történelmi eseményeit és az ehhez kapcsolódó folyamatokat, alapfogalmakat, jelentős 

személyeket 

párhuzamot találni egyes korok jelenségi közt 

felismerni a felmerülő jogi, társadalmi, gazdasági fogalmak mai vonatkozásait. 

adott témában önálló kutatást végezni (könyvtár, levéltár, szakkönyvtár) 

különböző típusú információforrásokból önállóan ismereteket szerezni, azokat megadott vagy saját szempontok alapján 

rendszerezni, majd összegezni 

különböző korokból származó források szövegét önállóan, megadott vagy saját szempontok alapján elemezni 

önállóan gyűjtött anyagokból, saját gondolatmenet mentén készített beszámoló bemutatására írásban, vagy szóban 

nyomon követni saját és mások véleményének alakulását, meg tudja ítélni az érvek megalapozottságát  



 330 

a tanult jelenségek hátterére, összefüggéseire vonatkozó kérdések megfogalmazására 

saját vélemény kialakítására a tanult jelenségek hátterével és összefüggéseivel kapcsolatban 

állást foglalni a tanult történelmi jelenségekhez, eseményekhez kapcsolódó erkölcsi, társadalmi kérdésekben 

tájékozódni a mai politika világában 

megérteni a modern demokráciák működését, tisztában van állampolgári jogaival és kötelezettségeivel 

felismerni a múltból a jelenbe vezető jelenségeket, ezáltal önállóan képet tud alkotni a jövőről. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes: 

felidézni a tanult korok főbb történelmi eseményeit és az ehhez kapcsolódó folyamatokat, alapfogalmakat, jelentős 

személyeket 

különböző típusú információforrásokból önállóan ismereteket szerezni, azokat megadott vagy saját szempontok alapján 

rendszerezni, majd összegezni 

különböző korokból származó források szövegét önállóan, megadott vagy saját szempontok alapján elemezni 

megérteni a modern demokráciák működését, tisztában van állampolgári jogaival és kötelezettségeivel. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az értékelés alapja a munkára vonatkozó szabályok, követelmények, elvárások, és értékelési módok ismertetése, 

megbeszélése és tudomásulvétele a tanulmányok kezdetén.  

Szóbeli megnyilvánulások értékelésének területei: 

forráselemzések szóban 

feleletek 

hozzászólások 

a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok 

kiselőadás 

szóbeli összefoglaló 

Írásbeli teljesítmények értékelésének területei: 

forráselemző esszé, értekezés 

esszé megadott vagy szabadon választott témában 

írott összefoglaló 

füzetmunka minősége tartalmi és esztétikai szempontból 

órai feladatlapok megoldása 

házi dolgozat, házi fogalmazás 

témazáró dolgozat 

Egyéb jellegű teljesítmény értékelésének területei: 

topográfiai és kronológiai ismeretek elsajátítása 

szaknyelv elsajátítása 

ábrázolás, ábrakészítés, ábraelemzés 

órai aktivitás, együttműködés mértéke 

csoportmunkai szereplés minősége 

bemutató az iskolai közösség előtt 

önértékelés 

 

 

HONISMERET ÉS FÖLDRAJZ 
 

Kulcskompetencia-területek  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

állampolgári kompetenciák 

kulturális kompetencia 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

természettudományos és technológiai kompetenciák, 

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Megközelítési szempontok: 

A tanulók látóhatára kitágul a 12. osztályban. Jobban látószögükbe kerül saját életfeladatuk, de a világ problémáira is 

nagyobb felelősségtudattal tekintenek. Az érettség felé tett lépésükkel a tanítási módszer megváltoztatását igénylik. 

Áttekintést akarnak kapni, keresik a kapcsolódásokat más tantárgyakkal, és megvitatják a technikai forradalom életstílusát.  

 

Előzetes tudás:  
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a geoszférák környezeti kapcsolatainak bizonyítása példákkal 

a világ globális környezeti és gazdasági válságainak bemutatása konkrét példák és előfordulási helyeik ismertetésével 

a népességszám-növekedés társadalmi következményeinek és összefüggéseinek magyarázata 

a környezet állapota és az életminőség összefüggésének bemutatása pozitív és negatív példákkal 

a környezeti és a gazdasági problémák globalizálódásának magyarázata 

a témához kapcsolódó adatok, képek, szemelvények értelmezése. 

ismerik a Föld eltartó képessége, a demográfiai robbanás és a növekvő fogyasztás közötti összefüggéseit, s ennek környezeti 

hatásait; 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudás: 

Globális kérdések: 

Iskolaévei végére a tanulókban tudatosulni 

kell, hogy az emberiségnek partneri 

viszonyban kell lennie a természettel, és 

ebben minden egyes embernek tevékenyen ki 

kell vennie a részét. 

Ismerjék a gazdasági élet legfontosabb ágait, 

kapcsolatait, telepítő tényezőit, szerepük 

átértékelődését. 

Tudjanak a világgazdaság jellemző 

folyamatiról, a globalizációról, s annak 

jelentőségéről egyéni véleményt alkotni. 

Ismerjék a nemzetközi együttműködés 

lehetőségeit, a nemzetközi szervezetek 

szerepét. 

Ismerjék meg a piacgazdaság jellemzőit, s a 

multinacionális vállalatok szerepét a 

világgazdaságban; 

A munka, a termék és a pénz viszonya: 

Értsék meg a nemzetközi tőke, a pénzügyi 

függőség, az adósság szerepét a 

világgazdaságban. 

Tudjanak eligazodni a tőke, piac és pénz 

világában.  

Felismerjék a gazdasági-pénzügyi 

folyamatok nemzetgazdaságokra és 

világgazdaságra gyakorolt hatásait a köznapi 

történésekben; 

A társadalmi-gazdasági élet térszerveződése.  

Legyenek képesek az Amerikai Egyesült 

Államok és Kína: 

összehasonlító elemzésére: 

- a természetföldrajzi viszonyok 

- az ásványi nyersanyagok és az 

energiahordozók bemutatása 

- a népesség arányainak összehasonlító 

elemző értékelése és a változások bemutatása  

- a mezőgazdaság különbözőségeinek 

kiemelése. 

 

Módszertan: 

Készség a földi képződmények, jelenségek, 

folyamatok önálló vizsgálatában, a 

vizsgálatok eredményeinek ábrázolásában, 

elemzésében és értékelésében közvetett 

tanári irányítással. 

 

Szociális: 

Felismeri a világgazdaságban játszódó 

folyamatok egymásrautaltságát és 

ellentmondásosságát. 

Globalizáció. 

Fenntartható növekedés. 

Fejlődő országok. 

Migráció. 

A Föld: természetföldrajzi és 

emberföldrajzi felosztása. 

 

Az ember fejlődésének jelentősége a 

bioszféra szempontjából; technika, 

kultúra, nyelv, vallás, mint a 

különböző népek és nemzetek 

létrejöttének meghatározó tényezői. 

Népességváltozások, népesség-

mozgások a Földön a történelmünk 

során.  

Ipari centrumok és a perifériák 

általános jellemzői és gazdasági 

kapcsolataik. 

A gazdasági és pénzügyi globalizáció 

szerepe az országok gazdasági 

fejlődésében. 

A piacgazdaság jellemzői, s a 

multinacionális vállalatok szerepe a 

világgazdaságban; 

 

A környezeti változások ismeretében 

tendenciák, egyszerű előrejelzések 

megfogalmazása. 

Az Amerikai Egyesült Államok és 

Kína: 

összehasonlító elemzésére: 

A természetföldrajzi viszonyok, az 

ásványi nyersanyagok és az 

energiahordozók bemutatása,  

A népesség arányainak összehasonlító 

elemző értékelése és a változások 

bemutatása.  

A mezőgazdaság különbözőségeinek 

kiemelése. 

 

 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem: mai politikai események, 

krízis helyzetek elemzése. 

Biológia:evolúció. 

Kémia: a periódusos rendszer. 

 

 

 

A téma feldolgozását segítő 

térképek, folyóiratok, napilapok, 

statisztikai kiadványok, lexikonok, 

tömegkommunikációs források,  

Internet, ábrák,  

CD-ROM kiválasztása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A számítástechnika által nyújtott 

lehetőségek alkalmazása a tanulói 

beszámolók, kiselőadások 

összeállítása során. 

 

 

 

 

Különféle tanulói nézetek kifejtése 

vitában. 

 

 

A jelenségek, folyamatok átfogó 

rendszerként való értelmezése, 

általánosítással, szintézissel és 

megfogalmazással. 

 

 

A kapcsolatrendszerek különféle 

típusainak feldolgozása 

projektmódszerrel. 

 

 

 

A multinacionális vállalatok 

működésének, valamint az 

inflációt csökkentő és növelő 

tényezők bemutatása. 

 

Vázlat készítése a gazdaság 

ágazati felépítésének, a 

világgazdaság fő összetevőinek és 

működésének bemutatására. 
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Én: 

Képes a természet és a társadalom bármely 

területének folyamatait, összefüggéseit, 

kihatásait 

meglátni. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

a természet és a társadalom bármely területének folyamatait, összefüggéseit, kihatásait meglátni  

felismeri a világgazdaságban játszódó folyamatok egymásrautaltságát és ellentmondásosságát, 

tud példákat mondani a környezet állapota és az életminőség összefüggésének bemutatására (pozitív és negatív) 

a környezeti és a gazdasági problémák globalizálódásának magyarázatára 

az adott témához kapcsolódó adatok, képek, szemelvények értelmezésére 

összekapcsolni elméleti ismereteit a mindennapokban tapasztalható természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 

jelenségekkel, folyamatokkal 

felismerni a tőzsde szerepét, a gazdasági fejlettség nemzetközi összehasonlítására alkalmas mutatóit, s ezek 

összehasonlításával tendenciákat megfogalmazni 

felismerni a nemzetközi tőke, a pénzügyi függőség, az adósság szerepét a világgazdaságban. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

a globalizáció folyamatának és a multinacionális cégek működésének bemutatása példák segítségével 

képes-e földrajzi-környezeti ismereteiről logikusan felépített, szabatosan megfogalmazott formában számot adni szóban 

alapvető ismereteket szerezzen a tanuló a Föld különféle adottságú tájairól és országairól, ezáltal el tudjanak igazodni a 

világban, annak eseményeiben. 

ismerjék a piacgazdaság jellemzőit, s a multinacionális vállalatok szerepét a világgazdaságban. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

topográfiai gyakorlatok 

a fejlődést támogató értékelés  

csoportmunkában adott témakörben való felkészülés a tények - összefüggések bemutatása érvelésekkel való alátámasztása a 

vitában 

egyéni portfólió készítése adott témakörből 

az epocha füzetben végzett munka, értékelése 

szöveges értékelés az epocha alatt végzett munkáról. 

 

 

TERMÉSZETRAJZ ÉS BIOLÓGIA 
 

Kulcskompetencia-területek 

 természettudományos és technológiai kompetenciák  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

 

Éves óraszám: 40 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Most minden diák számára az lesz a feladat, hogy az eddig felépített tartalmakat és képességeket egy összefoglaló 

áttekintéssé formálják. Ezért mind a botanikai, mind a zoológiai tartalmaknak szintetizáló jellegűnek kell lennie. Az 

egyediből kiindulva az általános elvek megfogalmazása felé kell haladni, az élővilág fejlődését széleskörű rátekintéssel kell 

szemlélni, az emberre való kitekintéssel. Az egymást követő fejlődési szintek tanulmányozásának végpontja az a felismerés 

kell legyen, hogy az élet legfontosabb motívuma a fejlődés.  

 

Előzetes tudás 

Korábbi évfolyamok növénytani állattani, a 11. osztályos sejt és szövettani, genetikai és ökológiai ismeretei. Mikroszkóp 

használatának, a látottak megfelelő rögzítésének gyakorlata. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, 

témák 

Tevékenységi formák 

A növény- és állatvilág, valamint az ember 

evolúciós és ökológiai alapú, szintetizáló 

jellegű vizsgálata: 

- magvas növények vegetatív és generatív 

Földrajz: 

11. osztály, ökoföldrajz, 

övezetesség. 

12. osztály, földtörténeti 

 

Növénymegfigyelés.  
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(goethei) metamorfózisa 

- egyszikű és kétszikű családok széles 

formaspektrummal 

- honos vegetáció aspektusai 

növényföldrajzi összehasonlítása más 

területekkel 

- nevezetes gerinctelen törzsek és gerincesek 

evolúciós fokozatai 

- ősszájúak és újszájúak polaritása 

- emberré válás 

- evolúciós elméletek, darwinizmus 

- populációk kölcsönhatásai 

Egyéni kutatómunkán alapuló beszámoló, 

esszé elkészítése, bemutatása. 

korok, globalizáció. 

 

Kémia: 

12. osztály, biokémia, 

sejtbiológia 

Metamorf folyamatok, életciklusok grafikus 

ábrázolása. 

 

Pontos morfológiai ábrák rajzolása. 

 

Terepmegfigyelések a Bükkben. 

 

Magyarország és szűk lakókörnyezetünk 

jellegzetes társulásainak bemutatása 

összefoglaló jellegű tablókon. 

 

 

 

 

Egyéni kutatómunka a témakörökhöz 

kapcsolódó önállóan választott témából. 

   

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

az eddig tanultak átfogó értelmezésére, az elméletek rendszerbe foglalására 

a tanult rendszertani kategóriákhoz (harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) tartozó növények evolúciós fokozatainak, 

valamint vegetatív és generatív metamorfózisának bemutatására 

honos vegetáció alapvető növényföldrajzi ismereteinek elsajátítására 

a populációk kölcsönhatásainak példákkal alátámasztott bemutatására 

a tanult rendszertani kategóriákhoz (férgek, puhatestűek, ízeltlábúak, tüskésbőrűek, zsákállatok, gerincesek) tartozó állatok 

bemutatására önmagukban és környezetükkel való kapcsolataikon keresztül 

a tanult rendszertani kategóriákhoz tartozó élőlények evolúciós fokozatainak bemutatására 

az emberré válás folyamatának (felegyenesedés – Australopithecus afarensis, kézhasználat- Homo habilis és Homo erectus 

alkotásai, beszéd – korai Homo sapiens, az agy fejlődése) lényegkiemelő bemutatására. 

a földi élővilág különböző szempontú rendszerezésére. 

önállóan gyűjtött anyagokból, saját téma mentén készített beszámoló bemutatására írásban, vagy szóban. 

felismerni a világ ökológiai jellegű összefüggéseinek összetettségét, és abban az egyén és az emberiség felelősségének súlyát.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes: 

a tanult rendszertani kategóriákhoz (harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) tartozó növények vegetatív és generatív 

működésének alapszintű bemutatására 

honos vegetáció alapvető növényföldrajzi ismereteinek elsajátítására 

a populációk kölcsönhatásainak példákkal alátámasztott bemutatására 

a tanult rendszertani kategóriákhoz (férgek, puhatestűek, ízeltlábúak, tüskésbőrűek, zsákállatok, gerincesek) tartozó állatok 

alapszintű morfológiai és fiziológiai bemutatására 

az emberré válás folyamatának (felegyenesedés – Australopithecus afarensis, kézhasználat- Homo habilis és Homo erectus 

alkotásai, beszéd – korai Homo sapiens, az agy fejlődése) lényegkiemelő bemutatására 

önállóan gyűjtött anyagokból, választott téma mentén készített beszámoló bemutatására írásban, vagy szóban 

felismerni a világ ökológiai jellegű összefüggéseinek összetettségét, és abban az egyén és az emberiség felelősségének súlyát.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, gondolatok 

kísérleti tapasztalatok megfogalmazása, értelmezése 

biológiai ábrák készítése és elemzése 

írásbeli összefoglaló a megfigyelt kísérletekről 

összefoglaló felelet nagyobb témából  

önálló kiselőadás 

felelet, kiselőadás megadott témából. 

gondosan összegyűjtött, esztétikusan rendezett jegyzetek 

fakultatív: házi dolgozat egy problémafelvetés kapcsán 

témazáró dolgozat. 

 

 

FIZIKA 
 

Kulcskompetenica-területek ( 
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anyanyelvi kommunikáció: új ismeretek szerzése nyelvhasználat útján; a természettudományos szaknyelv használata: 

szakszövegek értelmezése, feldolgozása, illetve az adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban 

matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése, elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia  csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése. 

 

Éves óraszám:  30 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Mostanra a fiatalok érettek lettek arra, hogy megfelelő tudatossággal sajátítsanak el elméleteket.   Törekedni kell arra, hogy a 

diákok a tudomány egyszerűsített és általánosított állításait ne kezeljék evidenciának, hanem szabadon támaszkodjanak a 

modern tudományos tapasztalatokra ítéleteik meghozatala során. Ez döntő jelentőségű segítség lehet személyiségük 

fejlődésében.   

Fontos alapismeretek közlése mellett áttekintést kell adni a modern tudományos ismeretekre jellemző jelenségekről és 

eszmékről is. 

A fény és az anyag találkozása remek kiindulási pont a 12. osztályos fizika anyagának tárgyalására. Érdemes újra elvégezni 

néhány egyszerű, akár az előző években megismert kísérletet, és keresni a lehetséges magyarázatokat, hipotéziseket a fény 

természetére vonatkozóan. A fény három modelljéhez juthatunk el ezáltal, a részecske, a hullám és a sugárzási modellhez. 

Ezen a konkrét példán át lehetőségünk van arra, hogy a diákokkal megismertessük a  modern ismeretelméleti kérdéseket is. 

A 12. osztályos fizika meg kell előzze a kémia tanulmányokat, mert erre építkezve lehet a  megérteni a kémiában 12. 

osztályban tárgyalt  atomszerkezeti ismereteket. 

 

Előzetes tudás: 
geometriai optikai alapismeretek: tükrözés törvénye – síktükör, homorú és domború tükör, optikai   lencsék: homorú és 

domború lencsék nevezetes sugármenetei, fókuszpont, dioptria, 

fénytörés jelensége, színtani alapismeretek, 

hullámtani alapismeretek – frekvencia, amplitúdó 

rezgő mozgás, inga 

elektromosság és mágnesesség összefüggései. 

 

Fejlesztendő képességek Kapcsolódási pontok témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi: 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Fényvisszaverődés törvénye, tükrök, 

optikai lencsék képalkotása, 

leképezési törvények, fénytörés, 

törésmutató, optikai közeg, 

fénysebesség, fényhullám,  

amplitúdó, periódusidő, rezgésidő, 

frekvencia, hullámhossz, 

interferencia 

rezgőkör, elektromágneses hullám, 

elektromágneses színkép. 

Megértések: 

A fény nem részecske, nem hullám 

és nem rezgés, hanem az egyes 

megnyilvánulásaiban hol ez, hol az a 

természete. 

Felismerések: 

A fényt nem lehet egyszerűen 

definiálni, csak több oldalról 

megközelítve jellemezni.  

 

Módszertani:  
Kísérletek bemutatása, majd a 

tapasztalatok alapján hipotézis 

felállítása a fény természetére 

Optika  
A geometriai optika aspektusai: a 

fényvisszaverődés törvénye, a síktükör, 

a homorú tükör és a domború tükör 

képalkotása – nevezetes sugármenetek 

(ismétlés, ismeretek bővítése). 

Optikai lencsék képalkotása, 

nevezetes sugármenetek, leképezési 

törvények. 

Fénytörés törvényszerűségei, a fény 

terjedési sebessége különböző 

közegekben. 

Fényelhajlás, interferencia 

A fény hullámtermészete: hullámhossz, 

frekvencia  

Polarizáció - kettős fénytörés  

A fény kettős természete ( 

A fény három modellje: hullám-, 

részecske-, és sugárzási modell, 

valamint ezek jelentősége és a rájuk 

vonatkozó bizonyítékok. 

Technológiai vonatkozások: 

Összetett optikai rendszerek: a 

fényképezőgép lencséi, blendéje, 

távcső, mikroszkóp, rövidlátás, 

távollátás, szemüvegek. 

Szóbeli, írásos: 

Tapasztalatok összegzése szóban és 

írásban. 

 

Szociális: 

Közös kísérletezés. Vita. 

 

Önálló 

Érvelés a saját álláspont mellett. 

Jegyzetek és források rendszerezése, 

rendezett gyűjtemény összeállítása. 

 

Térbeli, vizuális 

Geometriai optikai szerkesztések 

 

Gondolkodási, problémamegoldó 

Analitikus gondolkodás gyakorlása, ok-

okozati összefüggések felismerése, 

modellalkotás 

 

Gyakorlati tevékenység: 

Kísérletek elvégzése, jegyzőkönyv 

készítése. 
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Fejlesztendő képességek Kapcsolódási pontok témák Tevékenységi formák 

vonatkozóan.  

Kérdésfelvetésből indulunk ki: Mi a 

fény? Hogyan lehetne jellemezni? 

Mit mutat magáról az egyes 

kísérletekben? Milyen kategóriákba 

tudnánk besorolni – anyag? hullám? 

sugárzás? 

 

Szociális:  

Hipotézisek megvitatása: érvelés a 

saját álláspont mellett, a mások 

véleményének meghallgatása, 

megfontolása. 

 

Individuális: 
Az ítélőképesség fejlesztése az 

álláspontok, elméletek 

megvitatásával. Példa arra, miért 

nem szabad egyszerűsítő, 

általánosító állításokat tenni egy-egy 

jelenség kapcsán. 

Egy jelenséget általában nem  lehet 

egyszerűen definiálni, csak több 

oldalról megközelítve  jellemezni.  

Spektroszkóp, spektrométer- 

fotocella 

További témalehetőségek: 

A fény és a látás kapcsolata: 

Goethe színtana 

Légköri természeti fényjelenségek és 

ezek keletkezésének fényelhajlási, 

interferenciai, fénytörési és 

polarizációs okai. 

Kapcsolódási pontok: 

Rajz-festés – színtan, fény-árnyék, 

fénytörés, színes árnyékok 

Biológia – látás fiziológiája, növénytan 

– a fény szerepe az asszimilációban 

Kémia – spektroszkópia, 

színképelemzés, lángfestés 

Földrajz – légköri optikai jelenségek 

 

Mechanika 
Mechanikai rezgések – inga, rugó – 

ismétlés, ismeretbővítés. 

Körmozgás és rezgőmozgás 

kapcsolata.: az amplitúdó, periódusidő, 

frekvencia, hullámhossz fogalma.  

Mechanikai hullámok terjedése, 

viselkedése közeghatáron, hullámok 

találkozása, interferenciája. 

Rezonancia. 

 

Elektromágneses hullámok 
Elektromos rezgőkör – 

elektromágneses rezgések előállítása. 

Elektromos rezgőkörök rezgési fázisai. 

Thomson hullámformulája. 

Elektromágneses hullámok keletkezése 

és tulajdonságai. 

Az elektromágneses színkép. 

Technológiai vonatkozások: 

Információátvitel rádióhullámmal: 

rádiózás (hangtovábbítás) és 

televíziózás (kép továbbítása)  

Jelgenerátor, a hallható tartomány 

határai 

Adók és vevők; földi és műholdas 

sugárzás- 

További témalehetőségek: 

A jelátvitel története. 

Működő rádióvevő építése 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem –  ipari forradalom 

második hulláma 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A diákok betekintést nyernek a tudományos modellalkotás folyamatába, méghozzá saját tapasztalatokat szerezve egy konkrét 

példán keresztül. Ezáltal fejlődik az ítélőképességük, képessé válnak az élet más területein is a tapasztalataikat több oldalról 

megközelítve értelmezni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

ismerik a geometriai optika szerkesztési eljárásait, az optikai tárgy és kép fogalmát, összefüggéseit, a leképezési törvényeket, 

és azok feladatokban való alkalmazását 

ismerik a fénytörés jelenségét és törvényét, a fényvisszaverődést, a prizmát 

tudják értelmezni  a természetben előforduló optikai jelenségeket a tanult törvényszerűségek alapján 

értik, és fizikai mennyiségek megfeleltetésével jellemezni tudják a körmozgás és rezgőmozgás kapcsolatát 

értik, és tudják a mechanikai hullámok viselkedését, terjedését 

ismerik az elektromágneses hullámok keletkezését 

tudják jellemezni az elektromágneses sugárzást 
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ismerik, és kísérleti példákkal képesek alátámasztani  a fény három modelljét 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

a tanult ismeretek összefoglalása szóban és/vagy írásban 

házi dolgozat 

vita, érvelés.  

 

 

KÉMIA 
 

Kulcskompetenica-területek  

anyanyelvi kommunikáció: új ismeretek szerzése nyelvhasználat útján; a természettudományos szaknyelv használata: 

szakszövegek értelmezése, feldolgozása, illetve az adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban 

matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése,  elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia  csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése. 

 

Éves óraszám: 30. óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A diákok ebben az évben a kémia két határterületébe kapnak betekintést: egyrészt a fizika és kémia határát képező modern 

anyagszerkezeti modellekkel ismerkednek meg, tárgyalva annak filozófiai kérdéseit is, másrészt a biológiával határos 

biokémia segítségével tanulmányozzák az élő szervezetben zajló kémiai folyamatokat.  

 

Előzetes tudás: 
Elektromosságtan, ionizáció, sugárzások, az atom felépítése, elemi részecskék, elektromágneses sugárzás, hullámtan – fizika 

11. és 12. osztály; a sejt felépítése - biológia 11. osztály. 

 

Fejlesztendő képességek,  Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi:  

Kulcsfogalmak/fogalmak: 

Elektron, kvantumszámok, 

energiaszint, vonalas spektrum, pálya, 

héj, atomtörzs, vegyérték elektronhéj, 

kémiai kötések fajtái, anyagi 

halmazok, homológ sor, szerkezeti 

képlet, funkciós csoportok. 

Szénhidrátok, lipidek, fehérjék és 

nukleinsavak szerkezete. 

Megértések  

Anyagi halmazok fizikai sajátságainak 

értelmezése az anyagszerkezeti 

ismeretekkel. 

A különböző szerves anyagok 

szerkezete és a sejtben lejátszódó 

biokémiai folyamatok közötti 

összefüggés. Fehérjeszintézis a sejten 

belül.  

Felismerések 

A modellek a tapasztalatokból 

levezethető gondolati konstrukciók, és 

ezáltal a  valóság  értelmezésének egy-

egy lehetséges módjai.  A modelleknek 

mindig van érvényességi körük, azok 

kiterjeszthetőségét mindig alaposan 

kell mérlegelni.  

I. Anyagszerkezet: 

Az atomok elektronszerkezete, 

kvantummechanikai atommodell. Az 

elektronszerkezet és a periódusos 

rendszer kapcsolata. Elsődleges és 

másodlagos kémiai kötések, anyagi 

halmazok. A szén és a szénkötések 

különlegessége, jelentősége az 

élőlényekben. Szénvegyületek 

alaptípusai, alkánok: a homológ sor 

fogalma, Kekulé és a szerves 

szerkezeti képletek fejlődése 

(összegképlet és szerkezeti képlet), az 

izoméria fogalma, térbeli modellek, 

láncképződés és gyűrűképzés, 

Alkének, alkadiének, alkinok 

További témalehetőségek: 

A szénhidrogének származékai: a 

halogén-származékok és környezeti 

hatásaik 

Kapcsolódási pontok: 

Fizika – elektromosságtan, hullámtan, 

anyagszerkezet, halmazállapotok  

II. Biokémia:  

A sejt felépítése, a fő sejtalkotók 

(sejthártya, citoplazma, sejtmag) 

anyagai, azok szerepe a sejtek 

Szóbeli, írásos: 

előadás, vázlatkészítés, összefoglaló 

fogalmazás. 

 

Szociális: 

közös megvitatás, megbeszélés, 

tudásmegosztás.  

 

önálló: 

A tananyag önálló értelmezése 

szakirodalomból, digitális tartalmakból.  

 

Térbeli, vizuális, 

Molekulák szerkezeti képleteinek 

értelmezése, rajzolása. 

 

 

Gondolkodási, problémamegoldó: 

A sejten belül zajló biokémiai 

folyamatok értelmezése. 

 

 

 

Gyakorlati: 

Fakultatív: Kísérlet bemutatása  
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Fejlesztendő képességek,  Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Az élő szervezetet alkotó anyagok 

szerkezete és funkciója között szoros 

kapcsolat van.  

 Módszertani:  
Önálló ismeretszerzés szakirodalomból 

kutatómunkával kiegészítve.  

 

Szociális:  

Megbeszélés, közös értelmezés. 

Tudásmegosztás. 

 

Individuális: 

Önálló kutatómunka, strukturált 

fogalmi gondolkodás.  Komplex 

feladatmegoldó képesség. 

Modellalkotás – modellek 

alkalmazhatósága – a valóság és a 

modellek kapcsolatának értelmezése. A 

világ egységes egészként szemlélése. 

működésében. Szerkezet és funkció: 

szénhidrátok, lipidek, fehérjék, 

nukleinsavak. A fehérjeszintézis. 

További témalehetőségek: 

Géntechnológia. 

Kapcsolódási pontok: 

Biológia – sejttan. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Mivel a diákok az anyagszerkezeti ismeretekkel úgy találkoznak ebben a tanévben, hogy azokat a fizikában tanultak 

megalapozták, illetve gondolkodási képességeikben is elég érettek, bizton számíthatunk arra, hogy a megértés örömével tudják 

befogadni. Megértik ennek az elméletnek a korszakalkotó jelentőségét. Képesek lesznek érteni a modell és a valóság viszonyát. 

A sejtbiológiai tanulmányok során megismert kémiai folyamatokat képesek lesznek egységben látni a környezetben zajló 

folyamatokkal. Ennek felismerése intellektuális szinten is megerősíti azt a csodálatot és  erkölcsi felelősséget a környezettel és 

az élő természettel szemben, amit gyermekkorban még érzelmi alapokon építettek fel a diákok. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

tudja jellemezni az  atomok elektronszerkezetét a tanult fogalmak segítségével 

ismeri és tudja jellemezni  a kémiai kötések fajtáit 

tudja értelmezni az anyagi halmazok tulajdonságait anyagszerkezeti szempontok alapján 

tisztában van a periódusos rendszer és az atomok elektronszerkezetének kapcsolatával 

ismeri a szénvegyületek szerkezeti sajátosságait, és ez alapján tudja jellemezni a szerves vegyületek szerkezetét 

felismeri a sejtalkotókat felépítő anyagokat, és tisztában van azzal, milyen szerepet töltenek be a sejt élettevékenységében 

tisztában van a sejten belüli fehérjeszintézis folyamatával. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

tesztek, témazáró dolgozatok 

előadás, tudásmegosztás 

önállóan vezetett és szerkesztett, rendezett, áttekinthető jegyzet, ábra és szöveggyűjtemény. 

 

 

IDEGEN NYELV 
 

Kulcskompetenica-területek  

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

kulturális kompetencia 

idegen nyelvi kommunikáció 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

 

Módszertani megközelítések: 
Folytatódik a nyelvtani jelenségek tanulmányozása és gyakorlása; tudatosabb, magasabb szintre emelése, 

árnyalása. A felsős osztályokban igen hangsúlyos az önálló tanulás, az önálló munka: ebben a folyamatban a 

tanár segít megtalálni a diákoknak az egyéni utakat és eszközöket a kitűzött célok elérése érdekében. Sor 

kerülhet egyéni projektmunkákra, kiselőadásokra is. Újra előtérbe kerül a nyelv szépsége. A diákok esztétikai 

véleményalkotási képességét gyakorolhatják klasszikus és modern szövegek feldolgozásával. Az irodalmi 

szövegek olvasása részben az órán, részben otthon történik. Hangsúlyt kaphatnak a versek, színpadi művek, 

jelenetek, drámarészletek. 

 

 

ANGOL NYELV 
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Éves óraszám: 108 óra  

 

Előzetes tudás: 

az előző 11 év anyaga 

a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról 

megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió-, és 

tévéműsorokban, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek 

boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben és alkalmazkodik ezen helyzetekhez 

változatosabban, részletesebben tudja bemutatni családját, más embereket, lakóhelyét, iskoláját stb. 

tudja, hogy a szöveg olvasásakor a megfelelő stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni 

írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól, véleményéről 

jegyzetet készít az olvasott vagy hallott szövegről 

rövid, lényegre törő szöveget hoz létre 

tudja alkalmazni mind írásban, mind szóban a tanult nyelvtani elemeket 

 

Fejlesztendő képességek, készségek Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

 

 

 

A nyelv, mint „fejlődő lény” 

felismerése. 

Empátia. 

Tolerancia. 

 

 

Kiejtés javítása. 

 

 

 

Rugalmas gondolkodás fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logikai készség fejlesztése. 

 

Rendszerezés.  

 

Analízis, szintézis. 

 

 

 

Lényegkiemelés. 

 

TARTALMAK, 

SZÖVEGOLVASÁS: 

 

Rövid nyelvtörténet a kezdetektől a 

modern angol nyelvig 

Az angol, mint lingua franca, a 

kommunikáció elsődleges nyelve 

A 20-21. század embere 

Kortárs irodalom, modern és 

posztmodern, a szociális témák 

A modern újságírás, angol nyelvű 

világsajtó 

 

Ajánlott irodalom: 

Tom Stoppard: Rosencrantz and 

Guildernstern are dead Arcadia 

Arthur Miller: Death of a Salesman 

Beckett: Waiting for Godot 

Aldous Huxley: Brave New World 

Sylvia Plath: The Bell Jahr 

Thorton Wilder: The Bridge of San 

Luis Rey 

Hemigway: Cat in the Rain, Hills Like 

White Elephants, A Clean Well 

Lighted Place 

D.H.Lawrence: The Shadow in the 

Rose Garden 

James Joyce és Wirginia Woolf művek 

 

NYELVTAN 

 

A nyelvi ismeretek átfogó 

rendszerezése. 

A nyelv, mint sajátos egység. 

A nyelv „géniuszának”, karakterének 

megragadás. 

A nyelv, mint a kommunikáció 

eszköze.  

A másság tolerálása. 

Rugalmasság és elfogadás a másik 

ember és nyelvi műveltsége iránt. 

 

 

 

 

SZÖVEGALKOTÁS 

 

Tárgyleírás. 

 

 

 

Csoportmunka kooperatív módszerek 

alkalmazáaával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni és csoportos 

feladatmegoldás. 
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Beszédértés. 

Beszédészlelés. 

Hallási észlelés. 

 

 

Írásbeli kifejezőkészség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése. 

 

Jellemzés (személyeké) 

Képleírás szóban és írásban. 

Tartalomtömörítés szóban és írásban. 

Tartalomelemzés. 

Levélírás. 

Önéletrajz. 

Üzleti levél. 

Esszéírás megadott témához kapcsolva 

megadott szemponotk szerint. 

Számítógépes kommunikáció: e-mail 

szerkesztése. 

Vita. 

Szabad esszé írása. 

Riport, tudósítás készítése. 

Levélírás, levelezés típusai, hivatalos 

levelek formai sajátosságai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önálló írás és önellenőrzés 

szótárhasználattal. 

 

 

 

 

Különféle stílusú szövegek alkotása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önálló forráskutatás, médiahasználat. 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 
A diákok már ennek az évnek a végén képesek B1 szintű vizsgát vagy előrehozott középszintű érettségit tenni angol 

nyelvből. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanuló képes: 

hosszabb szövegeket tömöríteni, tartalmi összefoglalást adni szóban és írásban 

önálló véleményalkotásra, álláspontjukat kifejteni és megvédeni is 

ismerik és alkalmazzák a különböző levélformákat, képesek hosszabb levelek, fogalmazások megírására 

bármilyen társalgási témához hozzászólni, állást foglalni, esetleg vitatkozni 

 magabiztosan dolgoznak pármunkában. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Házi és iskolai dolgozatok, memoriterek, fogalmazások, levélírás, dolgozatok, tesztek 

 

 

NÉMET NYELV 
 

Éves óraszám: 108 óra 

 

Előzetes tudás: 

az előző 11 év anyaga 

a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról 

megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió-, és 

tévéműsorokban, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek 

boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben és alkalmazkodik ezen helyzetekhez 

változatosabban, részletesebben tudja bemutatni családját, más embereket, lakóhelyét, iskoláját stb. 

tudja, hogy a szöveg olvasásakor a megfelelő stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni 

írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól, véleményéről 

jegyzetet készít az olvasott vagy hallott szövegről 

rövid, lényegre törő szöveget hoz létre 
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tudja alkalmazni mind írásban, mind szóban a tanult nyelvtani elemeket. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A beszédgyakorlatok témái az érettségi 

témaköröket készítik elő. A 12. osztály 

második felében összefoglaljuk és 

lezárjuk az eddig tanultakat. 

Önálló boldogulás a mindennapi élet 

akár váratlan helyzetében is. A 

kommunikációs helyzetek ismerete és 

alkalmazása. Társalgásban való 

részvétel felkészülés nélkül. 

Folyamatos önkifejezés megfelelő 

szókincs és nyelvtani szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a 

mondanivaló tudatos megtervezése.  

Beszédkészség, beszédértés 

képességének fejlesztése, finomítása. A 

cél a B1 szinthez közeli nyelvtudás 

megszerzése 

 

Ember és társadalom: 

Egyén és család nálunk és a 

célországokban 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, 

házasság 

Konfliktusok és kezelésük 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban 

Az én jövőm 

- szó-, fogalom-, én-érzék 

- testséma, testföldrajz 

- látási észlelés, figyelem, 

emlékezet 

- hallási észlelés, figyelem, 

emlékezet 

- rövid és hosszú távú 

emlékezet 

- koncentráció 

- összehasonlítás 

- konkretizálás 

- lényegkiemelés 

- összefüggések felismerése 

- rendezés 

Környezetünk, életmód: 

Környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben és globálisan. 

Földünk jövője 

 Mit tehetünk a környezetünkért és a 

természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért 

Életmód nálunk és más országokban 

Függőségek (dohányzás, alkohol, 

internet, drog stb.) 

- analízis, szintézis 

- összehasonlítás 

- többszörös összefüggések 

meglátása, kiegészítése 

- figyelem 

- téri orientáció 

- lényegkiemelés 

- konkretizálás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Életgyakorlat: társas kapcsolatok 

Történelem: egyéni kultúrák, a 

szociális problémák különböző formái, 

emberi jogok. A rasszizmus és a 

nacionalizmus, mint ideológiák 

Magyar irodalom: Madách: Az ember 

tragédiája és/vagy Goethe: Faust 

Dürrenmatt: Fizikusok 

Biológia: emberré válás, az ember 

embriológiája, természetes születés, 

csecsemőápolás 

Földrajz: a rasszizmus és a 

nacionalizmus, mint ideológiák, 

földrajzi elhelyezkedésük 

 

 

 

 

 

 

Biológia: a növény- és állatvilág, 

valamint az ember evolúciós és 

ökológiai alapú vizsgálata 

Fizika: érzékszervi érzékelés, 

érzékcsalódás 

Kémia: a szénhidrogének származékai, 

a Föld ózonrétegének reagálása. 

Alkoholok, primer, szekunder és 

tercier alkoholok. 

Szemétgondok, újrahasznosítás. 

Életfontosságú aminosavak 

Földrajz: 11. osztály, ökoföldrajz 

Életgyakorlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz-, és 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- érzelmek kifejezése és 

reagálás mások érzelmeire, 

mint pl. reménykedés, 

csalódottság, aggodalom, 

öröm stb. 

 

- problémák felvetése, 

megvitatása, teendők 

meghatározása, választási 

lehetőségek összehasonlítása 

 

- gondolatok, vélemények 

kifejezése kulturális 

témákkal kapcsolatban 

 

- választási lehetőségek 

összehasonlítása, előnyök és 

hátrányok mérlegelése 

 

- az udvariassági szokások 

ismerete és alkalmazása 

szituációs helyzetekben 

 

- nézetek világos kifejtése 

 

- álmok, remények, ambíciók 

elmondása 

 

- tervek és cselekedetek rövid 

magyarázata 
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Iskola, és a munka világa: 

Az internet szerepe az iskolában és a 

tanulásban 

Iskolai hagyományok nálunk és a 

célországokban 

Pályaválasztás, továbbtanulás, vagy 

munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú 

- életérzék 

- én-érzék 

- koncentráló képesség, 

figyelem 

- összefüggések felfogása, 

kiegészítése 

- rövid-, és hosszú távú 

memória 

- lényegkiemelés 

- többszörös összefüggések 

felismerése 

- általánosítás 

- rendezés 

- analógia 

Szabadidő, művelődés, utazás: 

Kulturális és sportélet nálunk és más 

országokban 

Célnyelvi kultúrák 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban 

- analízis, szintézis 

- absztrahálás 

- látási és hallási figyelem 

- általánosítás 

- rendezés 

- konkretizálás 

- lényegkiemelés 

- többszörös összefüggések 

felismerése 

- összehasonlítás 

 

 

Gazdaság és pénzügyek: 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban 

- összehasonlítás 

- rendezés 

- összefüggések felfogása 

- konretizálás 

- lényegkiemelés 

 

 

 

NYELVTAN: 

Az eddig tanult nyelvtani szabályok 

ismétlése, mélyítése, újabb 

grammatikai elemek tanulása, 

gyakorlása. 

indirekte Rrede 

Konjunktiv I, II 

gyenge főnevek 

melléknévből képzett főnevek 

utóidejűség 

vonzatos igék 

ohna dass, anstatt dass, ohne zu, anstatt 

zu… 

energiatakarékosság, újrahasznosítás 

 

Mozgás és testnevelés: a rendszeres 

testedzés szerepe, relaxáció 

 

 

Történelem: egyéni kultúrák, a tudás 

fogalmának átalakulása 

Magyar irodalom: Goethe: Faust 

(részletek) 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek 

Életgyakorlat: pályaorientáció és a 

munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Életgyakorlat: környezettudatosság a 

közlekedésben 

Földrajz: az ember fejlődésének 

jelentősége a bioszféra szempontjából; 

technika, vallás, kultúra, nyelv. 

Történelem: különböző nemzetek 

közötti együttműködés, EU 

Művészettörténet: az építészet, mint 

egyetemes művészet 

Magyar irodalom: Schiller: Levél az 

ember esztétikai műveléséről 

 

 

 

Életgyakorlat: tudatos vásárlás, 

pénzügyi ismeretek, a jövedelem 

szerepe a családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, rezsi, hitel, zsebpénz 

Matematika: függvények alkalmazása 

az élet és a technika különböző 

területein, grafikonok értelmezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- utasítások adása, követése és 

kérése 

 

 

 

 

- beszélgetés kezdeményezése, 

fenntartása, szó átvétele, 

átadása, mások bevonása 

 

- ismerős témájú, lényegre törő 

előadás vagy beszéd 

követése 

 

- részletes útbaigazítások 

követése auditív szövegben 

 

- egyszerű nyelvezetű film 

követése 

 

- telefonbeszélgetés 

 

- az adott témakörhöz 

kapcsolódó rádiós és 

televíziós hírműsorok és 

egyszerűbb hangfelvételek 

 

- elbeszélés, újságcikk, 

előadás, eszmecsere, interjú 

összefoglalása, 

véleménynyilvánítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- egyéni-, és páros munkák 

 

- csoportfoglalkozások 
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melléknévi igenevek 

 

 

SZÖVEGOLVASÁS, SZÖVEGÍRÁS: 

A közérthető nyelven írt, érdeklődési 

körhöz kapcsolódó, lényegre törő 

szövegek megértése a cél. Az írott 

vélemény, érvelés követése, ezekből a 

lényeges részinformációk kiszűrése. 

Részletesebb, összefüggő és tagolt 

szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, 

érzésekről, benyomásokról és 

véleményről írásbeli beszámolás, 

valamint tévévélemény alátámasztása, 

cáfolása. Az írásbeli feladatok a 

levélírás, a fogalmazás területén 

mélyítik, pontosítják a diákok tudását. 

 

Németajkú országok kultúrája 

Rövid történetek: Lenz, Böll, Rosegger 

Részletek Goethe Faust-jából 

Stefan Zweig elbeszélései (részletek) 

Dürrenmatt: Fizikusok 

Ödön von Horvath: Jugend ohne Gott 

(részletek) 

Hivatalos és magánlevelek írása 

Adott témához kapcsolódó 

fogalmazások írása 

Tényszerű, információt nyújtó, illetve 

kérő levelek fogalmazása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Földrajz: népességváltozások, 

népességmozgások a Földön 

Magyar irodalom: Goethe: Faust 

Történelem: az emberi sorsközösség 

felismerése a „kultúra életrajzának” 

bemutatásával 

 

- nyelvi játékok 

 

- témához kapcsolódó irodalmi 

szövegek olvasása, 

feldolgozása 

 

- hallásgyakorlatok 

 

- tesztek 

 

- szituációs játékok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- újságcikkek feldolgozása 

adott témakörben 

- fontos gondolatok 

felismerése 

- ismeretlen szavak és 

kifejezések jelentésének 

kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggés alapján 

- gondolatok, vélemények 

írásbeli és szóbeli 

megfogalmazása adott 

irodalmi mű mentén 

- ismert témájú hivatalos 

levélben az elintézéshez 

szükséges információk 

megértése 

- kész szövegből hasznos 

fordulatok kiemelése 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

SZÓBELI INTERAKCIÓ: 

A tanuló: 

képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre rendezett válaszokat adni 

képes választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni 

képes gondolatait választékosan előadni 

beszélgetésben, társalgásban aktívan részt vesz 

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kér 

képes önállóan boldogulni, véleményt mondani a mindennapi élet legtöbb helyzetében 
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tud alkalmazkodni a kommunikációs helyzetekhez 

beszéde folyamatos, érthető, stílusa megfelelő. 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: 

képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni 

a szövegben az ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből ki tudja önállóan következtetni 

a fontos információt segítség nélkül ki tudja szűrni 

köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget a célnyelven röviden össze tud foglalni. 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: 

a szövegben a lényeges információt a lényegtelentől meg tudja különböztetni 

képes kb. 250 szavas szöveget elolvasni 

képes az ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni 

képes a fontosabb információkat kiszűrni 

képes megérteni a gondolatmenet lényegét 

az irodalmi, vagy publicisztikai szöveget képes a célnyelven röviden, lényegre törően összefoglalni. 

ÍRÁSKÉSZSÉG: 

több műfajban képes összefüggő szöveget fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról 

írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek a különböző stílusjegyek is 

képes gondolatait, érzelmeit, véleményét változatos kifejezésekkel és mondatszerkezettel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával megfogalmazni 

képes változatos közlésformákat használni. 

NYELVTAN: 

ismerős kontextusban elfogadható, helyes nyelvhasználatra törekszik, követi a nyelvi formát 

kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begyakorolt szerkezetek és mondatfajták gyakran használt elemeit viszonylag 

helyesen alkalmazza. 

 

A továbbhaladáshoz szükséges minimális feltételek: 

SZÓBELI INTERAKCIÓ: 

A tanuló: 

képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre rendezett, egyszerű válaszokat adni 

tanári segítséggel képes egyszerű közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 

kifejezni 

képes gondolatait egyszerű szavakkal és kifejezésekkel előadni 

beszélgetésben, társalgásban aktívan részt vesz 

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kér 

tud alkalmazkodni a kommunikációs helyzetekhez 

beszéde érthető, stílusa megfelelő. 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: 

kis segítséggel képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni 

a szövegben az ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből tanári vezetés mellett ki tudja önállóan 

következtetni 

a fontos információt segítséggel ki tudja szűrni 

köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén röviden össze tud foglalni. 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE: 

a szövegben a lényeges információt a lényegtelentől  tanári vezetéssel meg tudja különböztetni 

képes kb. 250 szavas szöveget elolvasni 

segítséggel képes az ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni 

segítséggel képes a fontosabb információkat kiszűrni 

az irodalmi, vagy publicisztikai szöveget képes anyanyelvén röviden, lényegre törően összefoglalni. 

ÍRÁSKÉSZSÉG: 

több műfajban képes egyszerű szöveget fogalmazni ismert, hétköznapi témákról előre megadott szempontok szerint 

képes gondolatait, érzelmeit, véleményét egyszerűen. 10-12 mondatban megfogalmazni 

képes változatos közlésformákat használni. 

NYELVTAN: 

ismerős kontextusban elfogadható nyelvhasználatra törekszik, követi a nyelvi formát 

kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begyakorolt szerkezetek és mondatfajták gyakran használt elemeit tanári vezetés 

mellett viszonylag helyesen alkalmazza. 

KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

megszólítás  Entschuldigung, … 

köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

bemutatás, bemutatkozás  Das ist Peter. Ich heiße … 

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés Guten Tag, das ist … 

Auf Wiederhören! Tschüs! 

személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás Liebe(r)… 

Viele Grüsse. Dein(e)… 

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich 
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habe Kopfschmerzen. 

engedélykérés és arra reagálás Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. 

köszönet és arra reagálás Danke! Bitte. 

bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. / Gute Besserung! 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

sajnálkozás Es tut mir Leid! 

öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

bánat Schade, dass… 

bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner Meinung 

nach… Was denkst darüber? 

valaki igazának az elismerése, és el nem ismerése Da hast du (nicht) Recht! 

egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!  

érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht). 

tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, kötelezettség, 

lehetőség,  

ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich soll, ich darf  

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! Ich will … 

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder lieber 

Tee? 

dicséret, kritika Klasse! Blödsinn! 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist… / Es geht um… 

események leírása Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal… 

információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? / 

Können Sie mir bitte sagen…? 

igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch 

tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass / ob… 

bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher, dass / ob 

… 

ismerés, nem ismerés Ich kenne .. gut / nicht. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

kérés Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…? 

tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 

segítségkérés és arra reagálás Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann Leider 

nicht! 

javaslat és arra reagálás Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen? 

meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid. 

kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! / Wie 

meinst du das? 

nem értés  Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht 

verstanden. 

betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen? 

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Dabei fällt mir gerade ein,… 

megerősítés Ja, das stimmt. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Házi és iskolai dolgozatok, memoriterek, fogalmazások, levélírás, dolgozatok, tesztek 
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FRANCIA NYELV 
 

Éves óraszám:108 óra 

 

Előzetes tudás:  

Az előző osztályokban tanult szókincs és nyelvtani szerkezetek ismerete. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

 

A középszintű érettségi elvárásaihoz 

hasonló írásbeli és szóbeli feladatok 

önálló megoldása. 

Önálló, gördülékeny nyelvhasználat 

elérése. 

Témák: 

 Az előző évek tananyagának 

szintetizálása, nyelvi finomságok, 

stílusrétegek ismerete. 

Bőséges passzív és aktív szókincs 

kialakítása. 

 

A beszédgyakorlatok témái az érettségi 

témaköröket készítik elő, az írásbeli 

feladatok a levélírás, a fogalmazás 

területén mélyítik, pontosítják a diákok 

tudását. A 12. osztály második felében 

összefoglaljuk és lezárjuk az eddig 

tanultakat, optimális esetben B1 szintű 

nyelvtudásra tehetnek szert az 

ügyesebb, motiváltabb diákok. 

 

 

Kapcsolódási pontok: 

Építészettörténet 

Kortárs történelem 

Esszék. 

 

Rövid előadások. 

 

Beszámolók. 

 

Fordítás. 

 

Olvasás. 

 

Fogalmazás, levélírás. 

 

Képleírás. 

 

Beszédgyakorlatok. 

 

Viták. 

 

Önálló, páros, csoportmunka. 

 

Nyelvtani gyakorlatok.Tesztek.Hallott 

szövegértést segítő feladatok. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Az előző évek tananyagának szintetizálása, nyelvi finomságok, stílusrétegek ismerete 

Bőséges passzív és aktív szókincs kialakulása 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tudásmérő teszteken és feleleteken átlagban legalább 50%-os eredmény elérése. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Házi és iskolai dolgozatok, memoriterek, fogalmazások, levélírás, dolgozatok, tesztek 

 

 

MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS 
 

Kulcskompetencia-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

Személyközi, és szociális kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

 

Évi óra szám: 108 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

Elérhető a teljes kiképzett individuális mozgásélmény. Ezt aláhúzhatja minden, már ismert minőség, forma, mozgás ismételt 

gyakorlása. Minden területen lehetőséget és impulzust kell adni, ahhoz, hogy az egyéni tudást és a teljesítőképességet 

javítsuk. Az eddig elért sokoldalúságot most már bátran felválthatja egy bizonyos individuális specializálódás. A mozgásélet 

önálló felelősségének teljes körű átvétele. 

 

Előzetes tudás: 

a diákok képesek a saját mozgásuk megfigyelésére, pontosítására 

gyorsaság, éleslátás, helyzetfelismerés, taktikai képesség birtokában vannak 

az ismert játékok lényegét ismerik, képesek megmutatni egyéni képességeiket 

a tanult sportágak szabályrendszerét ismerik, képesek a felelősségteljes, sortszerű küzdelemre 

képesek bíró nélküli egészséges és biztonságos játékra 

a gyengébb képességű társaikat bevonják a játékokba 
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Bothmer-gimnasztikai koreográfiát tudnak létrehozni, egyénileg és csoportosan is. 

 

Fejlesztendő képességek (célok) Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szaktárgyi tudások: 

Az ifjú el kell, hogy érjen egy bizonyos 

fokú szabadságot a tér különböző 

síkjaiban, és ezen keresztül össze kell 

tudni hangolnia gondolkodását, érzéseit 

és akaratát. 

Ismernie kell a tevékenységek egész 

sorát, melyek a térben való tájékozódását 

és éberségét segítik. 

Biztatni őket arra, hogy megszerzett 

ismereteiket bátran adják át a fiatalabb 

korosztálynak, amikor csak lehetőségük 

van rá. 

Módszertan: 

Minden területen lehetőséget és 

impulzust kell adni, ahhoz, hogy az 

egyéni tudást és a teljesítőképességet 

javítsuk. Az eddig elért sokoldalúságot 

most már bátran felválthatja egy 

bizonyos individuális specializálódás.  A 

mozgásélet önálló felelősségének teljes 

körű átvétele. 

Az eddig megismert tevékenységekben 

és sportokban, a gyakorlások 

során, a magas szintű képességek 

kifejlesztéséig kell, hogy eljussanak a 

diákok. 

Szociális: 

Elismerve a fiatal felnőtt érettségét 

további fejlődésre ösztönözni őket, és 

arra sarkallni, hogy mások segítése által 

készségeit elmélyítse.  

Az eddig elsajátított ismeretek álljanak 

egy egységes egésszé össze. 

Én. 

Teljesség. 

Én a térben. 

Jutalom. 

Össze kell tudni hangolnia 

gondolkodását, érzéseit és akaratát. 

 

Bothmer-gimnasztika:  

Az emberi forma hármas térbeli 

minőségéről szerzett tapasztalatok a 

Kereszt (Hosszú záró) gyakorlatban érik 

el csúcspontjukat.  

További gyakorlatok: Fordulás a 

döntött síkon Dóm. Tematikus ismétlése 

az eddig megismert gyakorlatoknak. 

Testnevelés és sport:  

Különösen érdekes lehet a fiatalok 

számára, ha végigvezetjük őket iskolai 

pályafutásuk testnevelés tantervén 

egészen az alsó tagozattól kezdődően. 

Újra játszhatjuk a játékokat 

és elvégezhetjük a gyakorlatok teljes 

sorozatát. Mindez lehetőséget ad a 

fejlődési folyamat 

egyes állomásainak alaposabb 

megfigyelésére és azok egymáshoz való 

viszonyainak 

feltárására, az összefüggések 

feltárására. 

Egyéni, önálló gyakorlás képessége. 

Kapcsolódási pontok 

A TISZTELET BEÉRÉSE AZ EMBER 

ÉS A VILÁG IRÁNT. A fiatal azt 

akarja tudni, hogy ő, mint egyedi 

ember, milyen hatással tud lenni a 

világgazdasági, szociális, technikai, 

politikai menetére.  

Akarja tudni, hogy, hol az ő helye a 

világ egészében. Minden tantárgyban 

összefoglalásra kerül mindaz, amit a 

tizenkét év során tanultak.  

Filozófiai, pedagógiai kérdések során 

átfogó kép megrajzolása a Waldorf-

pedagógia sarokpontjairól, mely az 

emberi lény 

természetének alakulását és a világban 

elfoglalt helyét tekinti vizsgálata 

tárgyának. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A testnevelés órákon a 

csoportmunkában való 

tevékenykedés a jellemző. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális osztálymunka a Bothmer- 

gyakorlatok végzése közben. 

 

 

 

 

 

 

A forma meg tanulása után kis 

csoportokban kell a mozgást 

gyakorolni. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a diákok a tevékenységek egész sorát ismerik, amelyek a térben való tájékozódásukat és éberségüket segítik 

alapvető ismereteket szereznek a tanulmányaik során megismert tevékenységek (játékok, torna- és Bothmer-gimnasztika 

gyakorlatok, atlétikai és sportmozgások) egymáshoz való viszonyáról, a gyermek illetve az ifjú fejlődésének kapcsolódási 

pontjairól a mozgásfejlődéshez 

megszerzett ismereteiket fiatalabb társaiknak különböző és egyéni módokon képesek átadni 

képesek a Bothmer-gimnasztika gyakorlataiból egy meghatározott tartalomhoz koreográfiát készíteni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális követelmények: 

Képesek a Bothmer-gimnasztika gyakorlataiból egy meghatározott tartalomhoz koreográfiát készíteni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A mozgás órákon való aktivitás minősége, pontossága 

A játékok során a szociális képességek állapota 

 

 

INFORMATIKA 
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció 

matematikai kompetencia 



 347 

természettudományos és technikai kompetencia 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia  

kezdeményezőkészség és vállalkozói  

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

a tanulás tanulása. 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítések: 
A 12. évfolyamban az előző három évfolyamban tanultak összegző ismétlése történik. A diákok az  előző  évfolyamban  

megismert  szoftvereket  ismétlik  és  alkalmazzák  tantárgyi,  iskolai feladatok elvégzése során. A hangsúly a szoftverek 

tudatos kiválasztására és alkalmazására kerül. Amennyiben lehetséges, a szoftverek köre kibővíthető hangszerkesztő, 

videóvágó, látványtervező programokkal. Az éves munkákkal kapcsolatban célszerű visszatérni az internetes keresésre, az 

elektronikus könyvtári szolgáltatásokra. Ugyanezzel kapcsolatban kitérünk a szellemi termékek felhasználására, védelmére, 

a szerzői jogra, valamint az adatvédelem kérdéseire. 

Visszatekintve és kibővítve az előző három évben tanultakat el kell érni, hogy a diákok az adott feladathoz kiválasszák a 

megfelelő szoftvereszközöket és azok segítségével meg tudják valósítani elképzeléseiket. Tudatosan és célszerűen 

használják a különböző információforrásokat, kritikusan viszonyulnak a megtalált információkhoz. Tisztában vannak a 

szerzői fog alapfogalmaival, munkáikban korrektül hivatkoznak az információforrásokra. Tisztában vannak a szoftverjog és 

az adatvédelem alapfogalmaival. 

 

Előzetes tudás: 

Az előző évek során megszerzett felhasználói tapasztalat. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A 12. évfolyamban az előző három 

évfolyamban tanultak összegző 

ismétlése történik. A diákok az  

előző  évfolyamban  megismert  

szoftvereket  ismétlik  és  

alkalmazzák  tantárgyi,  iskolai 

feladatok elvégzése során. A 

hangsúly a szoftverek tudatos 

kiválasztására és alkalmazására 

kerül. Amennyiben lehetséges, a 

szoftverek köre kibővíthető 

hangszerkesztő, videóvágó, 

látványtervező programokkal. Az 

éves munkákkal kapcsolatban 

célszerű visszatérni az internetes 

keresésre, az elektronikus 

könyvtári szolgáltatásokra. 

Ugyanezzel kapcsolatban kitérünk 

a szellemi termékek 

felhasználására, védelmére, a 

szerzői jogra, valamint az 

adatvédelem kérdéseire. 

 

A szoftverek jogállás szerinti 

csoportosítása és az adatvédelem 

a XXI. században az alapvető jogi 

kultúra része. 

Az internetes vásárlás és ügyintézés 

lassan napi rutintevékenységnek 

számít. 
 

Visszatekintve és kibővítve az előző 

három évben tanultakat el kell érni, 

hogy a diákok az adott feladathoz 

kiválasszák a megfelelő 

szoftvereszközöket és azok 

segítségével meg tudják valósítani 

elképzeléseiket. Tudatosan és 

célszerűen használják a különböző 

információforrásokat, kritikusan 

viszonyulnak a megtalált 

információkhoz. Tisztában vannak a 

szerzői fog alapfogalmaival, 

munkáikban korrektül hivatkoznak 

az információforrásokra. Tisztában 

vannak a szoftverjog és az 

adatvédelem alapfogalmaival. 

 
 

Informatikai eszközök és módszerek 

kiválasztása és komplex 

alkalmazása. Tantárgyi és iskolai 

problémák, feladatok megoldása. 

Számítógéppel irányított és/vagy 

intelligens rendszerek. Könyvtárak 

típusai és szolgáltatásaik. A 

könyvtári médiumok, 

dokumentumok csoportosítása. 

Katalógusok  és  tájékoztató  

eszközök.  Forrás-  és  

információkeresés.  Könyvtári  

médiumok használata a tanulásban. 

Az  elektronikus könyvtár  

lehetőségei és alkalmazása  a 

tanulási folyamatban,  a közhasznú 

tájékozódásban. 

A szoftverek csoportosítása a 

felhasználói jog szerint. A szellemi 

termékek védelme, felhasználása és 

a szerzői jog. Alapvető viselkedési, 

publikálási szabályok. A szabad 

felhasználás köre. 

Adataink védelme. Az adatok 

hitelessége. Az információ és a 

tudás megbízhatósága.   Az 

internetes források megbízhatósága. 

Vásárlás,  rendelés,  ügyintézés  az  

interneten  és/vagy  mobilon,  

telefonon  banki  ügyintézés. 

Hivatalos ügyek intézése. 

 

A fejlesztés várt eredményei 
A diákok: 

Legyenek képesek a tanulás során a megfelelő szoftver- és hardvereszköz kiválasztására, annak 
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alkalmazására; 

Ismerje a szerzői jog alapfogalmait; 

Ismerjék az adatvédelem alapfogalmait, ezek alkalmazását a mindennapi tevékenységei során. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

megfelelő szoftver- és hardver használata 

adatvédelem, és szerzői jogok ismerete. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Projektmunkák készítése 

A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintje 

portfólió 

 

 

GYAKORLATI ÉLET MODULJAI 
 

Ipari gyakorlat  
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció:  adott témakörben releváns szövegalkotás szóban és írásban 

matematikai kompetencia: a természeti törvényszerűségek felismerése, elvonatkoztatás, logikus következtetés, érvek 

láncolatának követése, számok, mértékek, jelölések alkalmazása példamegoldásban 

természettudományos és technikai kompetencia: tudományos fogalmak, módszerek, technológiai folyamatok megértése és 

ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának értelmezése, kíváncsiság és kritikai attitűd a természeti 

jelenségek, műszaki megoldások, és ez utóbbiak etikai vonatkozása tekintetében 

digitális kompetencia: információ megkeresése és összegyűjtése 

szociális és állampolgári kompetencia a tanórai kommunikációban, vitában, érvelésben, csoportmunkában 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia  csoportmunkában a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

feladatmegosztás, elemzés, kommunikáció, a kísérletek értelmezése során a tapasztalatok értelmezése, az ítélőképesség 

fejlesztése 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: esztétikai érzék fejlesztése a füzetmunkában  

Hatékony önálló tanulás: közös munkában való részvétel és tudásmegosztás, saját és mások munkájának tárgyilagos 

értékelése. 

 

Éves óraszám: 72. óra 

 

Módszertani megközelítés:  

Az ipari gyakorlat bepillantást enged a diákok számára az emberek nagy csoportjai által végzett olyan léptékű munkába, 

amelyet egyedülálló emberek soha nem tudnak elérni, megtapasztalják, hogy a koordináció segítségével az egyes emberek 

hogyan működnek közre az ilyen nagy léptékű eredmények elérésében, amelyek nélkül a mai emberek szinte nem tudnának 

létezni.  

Ugyanakkor láthatják az egyes emberek önmegvalósítási gondjaiból ébredő szociális problémákat.  

Lehetséges, hogy nagy ipari üzemek nem elérhetőek, vagy nehezen megközelíthetőek a diákok számára. Ekkor a gyakorlat 

lefolytatható kisebb, lehetőleg termelő vállalkozásoknál is. Szolgáltatóipari (üzleti, éttermi, klubbeli) munkatapasztalatok is 

sorra kerülhetnek.  

 

Előzetes tudás: 
Gazdasági ismeretek, vállalkozási ismeretek.  

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

Önálló munkavállalói tapasztalatok 

szerzése: 

IX. rendszeres munkába járás, 

X. a rá bízott munkafolyamat 

megismerése, betanulása, 

rendszeres végzése 

XI. kapcsolat kialakítása a 

munkatársakkal 

 

Egy vállalat működésének 

feltérképezése, a működés 

áttekintése, a folyamatok megértése. 

Az ipar szerepének és 

jelentőségének felismerése.  

Ipari termelés. 

A foglalkoztatottak szociális 

helyzete. 

Az egyoldalú munkavégzésből (por, 

zaj, hőmérséklet stb.) eredő 

megterhelés. 

Bepillantás a nagyobb 

összefüggésekbe: üzemvezetési és 

gazdálkodási kérdések. 

Segítség a személyes 

orientálódásban. 

 

Az ipari gyakorlat során a diákok az 

illetékes, őértük felelős munkahelyi 

vezető, valamint az iskolai szaktanár 

speciális felügyelete alatt 

kapcsolódnak be egy 

munkafolyamatba, végzik a rájuk 

bízott munkákat. 

 

Írásos feljegyzések készítés a vállalat 

működéséről, a tapasztalatokról. 

 

Beszélgetés vagy interjú készítése a 

munkatársakkal.  
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Annak felismerése, hogy az ipari 

folyamatok által az egész emberiség 

kerül kapcsolatba egymással. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A legújabb technológiák tanulmányozása, a velük végzett munka, valamint ezeknek a földre és az emberekre gyakorolt 

hatása által a diákok megtanulják értékelni azt a kort, amelyben élnek, és amelyért felelősséget akarnak vállalni.  

Az ipari gyakorlatot követő megbeszéléseken felismerhetik és megfogalmazhatják a saját tapasztalataik alapján, hogy az 

egyének kulturális és szellemi törekvéseinek csak rájuk tartozóknak kell lenniük (szabadság), hogy a jogi szabályozásnak 

mindenkire egyformán kell érvényesnek lennie (egyenlőség), és hogy felebarátaink fizikai és szellemi szükségleteire 

vonatkozó gazdasági gondjainak testvéri alapokon kell állnia (testvériség). Ez az emberi élet hármas alapeszméje, amelyet a 

diákok az iskoláskoruk alatt újra és újra átélnek. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A gyakorlat ideje alatt a diákoknak a munkahelyi munkaidő-beosztásnak megfelelően kell dolgozniuk. 

Meg kell ismerkedniük a diákoknak a munka világával: az adott üzem vagy gyár termelési folyamataival, a gyártási vagy 

termelési folyamatban résztvevő emberek munkájával, együttműködésével és felelősség- területeivel. 

Rálátást kell nyerniük a gazdálkodás szélesebb összefüggéseire: az ütemvezetési és kereskedelmi területekre. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A gyakorlat végén az osztály egészével feldolgozzuk a tapasztalatokat.  

A gyakorlat zárásaként a fiatalok bemutatják azt a céget, ahol a munkájukat végezték. 

Beszámolnak saját tapasztalataikról, és választ adnak arra a kérdésre, hogy ők maguk milyen változtatásokat vezetnének be 

az adott vállalat életében. 

A fiatalok a gyakorlat végén egy munkájukat értékelő jellemzést kapnak, melyet az iskolának bemutatnak. 

 

 

EMBERISMERET ÉS ETIKA IV. 
 

Kulcskompetenciaterületek:  

Anyanyelvi kommunikáció 

saját érvek meggyőző módon történő megfogalmazása szóban és írásban, valamint mások írásban és szóban 

kifejtett nézőpontjainak a teljes mértékű figyelembevétele 

mások véleményeinek és érveinek nyitott módon történő megközelítése, konstruktív, kritikai párbeszéd folytatása  

a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalás 

Állampolgári kompetenciák : 

az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítása  

nézőpontbeli különbségek felismerése és megértése 

Vállalkozói kompetencia: 

a változás kiváltására való törekvés 

az egyén saját cselekedetei iránti felelősség vállalása 

 

Éves óraszám:  30 óra  

 

Módszertani megközelítések: 

A Waldorf-iskola mindennapjaiban természetesen van jelen az erkölcsi nevelés, az emberismeret, mely mind a tantárgyi 

ismeretanyagban, mind a feldolgozás módszerében megjelenik. A történelem, irodalom órák keretében sok 

magatartásmintával, élethelyzettel, sorstörténettel találkoztak már eddig a diákok. Ebben a modulban alapvető etikai 

fogalmakkal bővítik ismereteiket, újabb szintre emelve ez által a már korábbi tapasztalataik feldolgozását. Az életközeliség, a 

problémaközpontúság az egyes témák feldolgozásában továbbra is fontos szempont. Korunkban nincsenek kész válaszok, 

értékdilemmákkal élünk együtt. A beszélgetéseink a probléma, felvetődő kérdés tudatosítására, jelentőségére irányul. Ez 

összhangban áll a Waldorf-pedagógia etikai individualizmusával. 

 

Előzetes tudás 

A mindennapokban megélt tapasztalatok, korábbi olvasmányélmények. Az előző években a főoktatás etikai vonatkozású 

beszélgetései. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Kapcsolódási pontok, 

témák 

Tevékenységi formák 
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Saját nézőpontok, vélemények megformálásának 

képessége szóban és írásban 

Szövegelemzés jártasságának mélyítése 

 

Több szempontból történő elemzés képességének 

fejlesztése, társadalmi hatások, következmények az egyes 

emberek életére 

 

 A figyelem irányítása:  

 a szolidaritás érzésére, a közösségért való 

felelősségvállalás képességére 

az élet tiszteletére, a kényszermentes párbeszédre, korunk 

erkölcsi kihívásaira 

 

 

 

 

 

 

Az ember mint értékelő és 

erkölcsi lény 

Társadalmi szerep és 

önazonosság 

Szabadság  

felelősség 

lelkiismeret 

 törvény  

választás  

helytállás 

személyiségetika 

magánérdek és közjó 

közéletben való részvétel 

többség és kisebbség 

a szegénység 

szólásszabadság, reklám 

Eutanázia, abortusz 

Géntechnológia 

Nagy vallási kultúrák 

XIX-XX. századi tudósok, 

közéleti emberek 

életrajzának feldolgozása 

Beszélgetések kisebb és 

nagyobb csoportokban 

Problémafelvető írásbeli 

munkák készítése 

Vita 

Drámajáték 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

Ismeretei a korkihívásokról bővülnek, ezek iránt érzékenységet, érdeklődést tanúsít. 

Saját érveit meggyőző módon képes megfogalmazni szóban és írásban. 

Képes konstruktív kritikai párbeszédre, felismeri a nézőpontbeli különbségeket, és megértéssel fordul ezek iránt.  

Magabiztosan képes beszélni nyilvánosság előtt. 

Önálló, képes felelősséget vállalni. 

Rendelkezik kezdeményezőképességgel. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 

Ilyen követelményt nem támasztunk 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 

Csoportos és egyéni beszámolók 

Ön- és társértékelések 

Írásbeli munkák  

 

 

PÁLYAORIENTÁCIÓ III. 
 

Kulcskompetenciaterületek:  
Szociális és állampolgári kompetencia: 

közösségi beilleszkedés, aktív és sikeres részvétel a társadalmi, szakmai életben, a jelen gazdasági folyamatainak 

ismerete. 

Hatékony, önálló tanulás. 

az elérhető szakmai és képzési lehetőségek megismerése. 

Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia:  

tágabb környezet megismerése a mindennapi életben, függetlenség, motiváció. 

Anyanyelvi:  

hivatalos levelek, fogalmazványok formai és tartalmi követelményeinek ismerete, helyzetnek megfelelő szóbeli 

megnyilvánulások, nyelvi stílusok,  kommunikáció különféle helyzetekben- 

 

Éves óraszám: 15 óra  

 

Módszertani megközelítések: 
A Waldorf-iskolában  arra törekszünk, hogy a mindennapok során nem csak a gondolkodást, hanem az érzést és az akarati 

életet is megszólítsuk. Ebből kifolyólag a felnövekvő gyermekek sokféle művészi és gyakorlati tevékenységgel találkoznak -  

szinte észrevétlenül ismerkednek meg egy sor mesterséggel, illetve azok alapjaival, tevékenységformáival.  

Először a harmadik osztályban kerül sor arra, hogy tudatba emeljük azt, hogy mit csinál egy-egy mesterember, hogyan telnek 

a napjai, mi mindenre kell figyelnie.  Néhány leginkább hagyományos mesterséget ki is próbálnak a gyerekek. A későbbi 

életkorokban a történetek, életrajzok kapcsán szerezhetnek ismereteket egy-egy szakmáról, foglalkozásról. 

Az iskolarendszer két kimeneti pontjánál a diákok választás elé kerülnek, és ekkor szükség van arra is, hogy  tudatosabban 

foglalkozzunk a pályaválasztás kérdésével. 

A tizenkettedik osztályban egyrészt praktikus ismeretek szerezhetnek arról, milyen adminisztratív (jogi, gazdasági) 

tennivalókkal találkozik egy munkavállaló.  (A témát összeköthetjük akár az ipari gyakorlattal is.)  Másrészt fontos ebben az 

évben megismerni a továbbtanulás feltételeit, rátekinteni a tanulmányok befejezését lezáró érettségi vizsgára, felsőoktatási 

felvételi eljárás szabályaira is. 
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Előzetes tudás 
Alapvető jogi, gazdasági ismeretek, hivatalos levél, kérvény, stb formai és tartalmi követelményei. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek (célok) Kapcsolódási pontok, 

témák 

Tevékenységi formák 

Állampolgári ismeretek – munkavállalás folyamata. 

Hivatalos levelek írása. 

Tájékozódás a jelenben. 

Önálló életvezetés képességének fejlesztése. 

 

 

 

Álláskeresés. 

Álláspályázat. 

Önéletrajz, motivációs levél. 

Állásinterjú. 

Munkaszerződés. 

Bér, adók, járulékok. 

Jogok és kötelességek a 

munkahelyen. 

Munkanélküliség – 

lehetőségek. 

Külföldi munkavállalás. 

Egészségbiztosítás. 

Gyermekvállalás és munka – 

jogi és gazdasági 

vonatkozások. 

Nyugdíj. 

 

Érettségi rendszere, feltétele, 

követelményei. 

Továbbtanulás: felsőoktatás 

– felvételi eljárás szabályai. 

Ismeretszerzés előadás 

alapján. 

Önálló ismeretszerzés. 

Álláspályázat, önéletrajz, 

motivációs levél megírása. 

Állásinterjú – szimulációs 

játék. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsőoktatási intézmények, 

szakképző iskolák nyílt 

napjainak látogatása 

 

A fejlesztés várt eredményei 
Tudja, hogyan kell és hol lehet utánanézni álláslehetőségeknek. 

Meg tud írni egy álláspályázatot, motivációs levelet. 

Tisztában van a munkaszerződés tartalmi elemeivel, alapvető ismeretetek szerez a munkaválllaókra vonatkozó jogi 

szabályozásról. 

Tisztában van a felsőoktatási intézményekbe való bejutás feltételeivel. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 
Ilyen követelményt nem támasztunk 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 
Csoportos és egyéni beszámolók 

Írásbeli munkák  

 

 

 

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETEK 
 

ÉPÍTÉSZETTTÖRTÉNET 
 

Kulcskompetencia-területek: 

Kulturális kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Módszertani megközelítés: 

Az építészetet, mint a művészetek között különleges helyet elfoglaló ágat mutatjuk be. 

Fejlődését három szempont figyelembevételével lehet vizsgálni: művészi forma és alak, technikai felépítés és társadalmi 

funkció. A fejlődés fő lépcsőit példák bemutatásával ismertetjük. Különböző utak mentén lehet e szempontokat 

megközelíteni, pl. a belső terek megjelenése és fejlődése, tér és épület, a tér minőségei (pl. hosszirányú vagy centrálisan 

orientált terek), egy tér jellege a vallási szemlélet kifejeződéseként, és így tovább. Az építészet fejlődése tükrözi az emberi 

tudat fejlődésének kulturális és történelmi lépcsőit. 

Természetesen az építészet tanulmányozása egészen napjainkig vezet. 

 

Előzetes tudás: 

Az előző évek történelmi, művészettörténeti ismeretei, művészeti technikák ismerete.  
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Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A figyelem fejlesztése 

Elemzőképesség 

Ítéletalkotás 

Összehasonlítás képessége 

Összefüggések felismerése az egyes 

művészeti ágak között.  

Az építészet fejlődése az őskortól 

napjainkig, példákon keresztül. A 

választott épületek az osztályhoz 

szabottak. 

A funkció és a forma kapcsolata 

 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, eszmetörténet 

rajz, irodalom 

Megbeszélés 

Tanulmányi kirándulás 

 

Jegyzet készítés 

 

Vázlatok készítése 

 

Makett készítés 

 

Téralakítási feladatok 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanulók áttekintik, összegzik a szobrászatról, festészetről tanultakat, építészeti háttérrel. 

Egyeztetni tudják a földrajzi helyet, a történelmi eseményeket, a vallási hátteret a 

művészettörténeti, építészeti korokkal. 

Megtanulják szemlélni és értelmezni a modern műalkotásokat, az esztétikai fogalmak 

használatára törekszenek. 

Az építészeti stílusok megkülönböztető jegyeit felismerik.  

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények 
Az órán folyó megbeszélésbe aktívan bekapcsolódjon, otthoni és órai feladatait elkészítse 

Magyarország és Európa fontos épületeit felismerje. A stílusokat alapvető jegyeik alapján képes legyen megkülönböztetni 

egymástól. 

 

Ellenőrzés, értékelés lehetséges módjai: 
Kiselőadás, házi dolgozat, aktív órai munka, epochazáró dolgozat, kiállítás 

 

 

FESTÉS, RAJZ, FORMARAJZ 
 

Kulcskompetenica-területek  

Kulturális kompetencia;  

Művészeti kifejezőképesség és esztétikum; 

Anyanyelvi kommunikáció; 

Személyközi és szociális kompetenciák; 

 

Éves óraszám:30 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

Teret kap az önálló,. kreatív alkotás, a tanár az alkotások során mentorszerepben van. 

 

Előzetes tudás:  

A perspektíva és különböző rajzi, sokszorosító grafikai technikák ismerete 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

A modern és kortárs művészet 

esztétikai és filozófiai problémáinak 

megközelítése és feldolgozása, 

interdiszciplináris műfajok, alkotók 

megismerése. A szabadság szellemi 

életben 

és a művészetben betöltött 

jelentőségének felismerése. 

Az előzetes tudásra építve egyre 

nagyobb magabiztossággal és 

önállósággal festés. 

 Új technika elsajátítása és használata 

(olaj, tojástempera). Önálló képalkotás: 

témaválasztás, 

tervezés, vázlatkészítés, alapozás, 

kivitelezés. 

Folytatjuk a 11. osztályban megkezdett 

utat. A témák a modern művészeti 

irányzatokból jönnek, főleg a 

nonfiguratív festészettel dolgozunk. A 

diákok egyre szabadabban 

választhatják meg a témát és a 

technikát is. 

Stílus és technikai kísérleteket végzünk 

különböző, őket foglalkoztató 

témákkal. 

Gesztusfestés. 

Megismerkedünk az olajfestékkel. 

Az építészettörténet epocha kapcsán 

foglakozunk belső- és külső terek 

ábrázolásával, berendezésével. 

Ha az osztálydráma megkívánja, 

Pasztellrajzok. 

Festés. 

Kollázs, montázs. 

Kombinált technikák használata. 

Modell, makett készítés. 
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 A művek bemutatása, kiállítás 

rendezése, a kiállítás tartalmi és 

esztétikai szempontjainak ismerete. 

Jelmezek és díszletek megvalósítása és 

bemutatása, használata a színdarabban. 

foglalkozunk díszlet és 

jelmeztervezéssel és készítéssel. 

Kapcsolódási pontok: 

Építészettörténet, irodalom, zene, 

osztálydráma.  

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

a festészeti technikák tudatos használatára, színtani ismeretekre, gyakorlatra a másolásban, tanulmányok készítésében, 

fantáziából születő képek megalkotásában  

a tervezéstől a kivitelezésig végigvinni egy alkotói folyamatot, kiállítást rendezni és a műveket értékelni, létre tudnak hozni 

egy vizuális művészeteket is alkalmazó színházi alkotást 

a kortárs művészet és a jövő művészete felé értő módon fordulni 

ismereteiket saját jövőalkotó képzeteikben is hasznosítani. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

A tanuló képes: 

aktívan, saját ötleteit is bevetve dolgozzon, törekedve az elkészült alkotások minél esztétikusabb kidolgozására. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az értékelés alapja az epocha elején történő követelmények, elvárások ismertetése, tudomásul vétele, valamint a munka 

megkezdésekor, az annak elkészítésére vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az epocha teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi szöveges 

értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 

Az elkészült munkák az iskolában kiállításra kerülnek, így mindenki számára láthatóak lesznek. 

 

 

PLASZTIKA 
Kulcskompetencia-területek  

Nyitottság a kézműves munkákkal kapcsolatos ismeretszerzésre, valamint az ezzel kapcsolatos pályák iránt. 

A környezetünkben található természetes anyagok igényeink vagy szükségleteink szerinti átalakítása. 

A technológia és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek ismerete. 

Az elképzelések különféle módon történő kreatív kifejezésének fontossága. 

Az esztétikum mindennapi életben betöltött fontosságának a felismerése. 

A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. 

Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, beépítésének, valamint az új ismeretek és képességek új és más helyzetben 

történő alkalmazásának képessége. 

Az általánosan elfogadott szabályok és viselkedési formák elsajátítása, ahhoz, hogy képes legyen, hatékony és konstruktív 

módon részt venni a személyes és  csoportos érintkezésben. 

A kommunikáció során a szóbeli közlés meghallgatása, megértése, valamint törekvés a tömör, világos, érthető, választékos és 

szakmai kifejezésmódra, és a saját érvek, elképzelések meggyőző módon történő megfogalmazására. 

 

Éves óraszám:  24 óra 

 

Megközelítési szempont: 

A diákok ebben az életkorban már bizonyos fokú érettséggel rendelkeznek, így egyre erőteljesebben jelenik meg 

individualitásuk. Az elmúlt évek során megfelelő mennyiségű tapasztalatot, tudásanyagot, szobrászati technikát sajátítottak 

el. Így lehetőség nyílik önmaguk művészi kiteljesítésére, megvalósítására. Továbbfejleszthetik képességeiket, melyek 

segítségével szabadon tudnak dolgozni számukra fontos témákkal, és a saját maguk által felfedezett formákkal. Lehetőségük 

van kutatni az egyéni kifejezésmódok lehetőségeit. 

 

Előzetes tudás: 

A 11. osztály szobrászati ismeretei, különös tekintettel a metamorfózis gyakorlatokra, a realista és absztrakt szobrászattal 

kapcsolatos tapasztalatokra. 

  

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák 

A formázás alapelemeinek 

felhasználásával, és azok művészi 

összhangba hozásával egy adott téma 

kidolgozása, művészi megformázása 

 

Egyéni kifejezésmódokkal való 

ábrázolás 

Saját művészi törekvéseket tükröző 

A főoktatás tantárgyai, különös 

tekintettel az irodalom, a történelem, az 

esztétika és a természettudományos 

tantárgyak ismereteire 

 

Művészeti szakórák 

 

12. osztályos éves munkák 

Kezünk által történő mozgásos 

tevékenységi formák 

 

A formázás alapelemeinek (homorú, 

domború, sík, él, csúcs) 

alkalmazásával egy komplett műtárgy, 

szobor,  dombormű, plasztika 

létrehozása 
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téma választása 

Egyéni munka szabadon választott 

témában, szabadon választott 

technikával 

Tanulmányok, vázlatok készítése 

anatómiai megközelítéssel a 

metamorfózis irányából 

Egy nagyobb lélegzetvételű mű 

készítése művészettörténetből 

választott minták vagy saját 

megfigyelések alapján 

Mellszobor készítése anatómiai és 

életútra, nemre, fajra vonatkozó 

ismeretek alapján művészettörténetből 

választott minták, vagy saját 

megfigyelés modell alapján. 

 

Tárgyalkotás 

Motorikus képességek 

Forma-, arányérzék, szemmérték 

Tervezés 

Művészi érzék, szépség, esztétikum, 

igényesség  

Térbeliség, térlátás 

Egyéni ötletek, megoldások 

Önbizalom, sikerélmény, motiváltság 

Munkamorál, következetes 

munkavégzés 

Együttműködés 

Az anyag és tulajdonságainak, 

valamint megmunkálásának ismerete 

A feladat és megvalósításának átlátása, 

megtervezése 

Az elsajátított ismeretek új feladatok 

esetében történő alkalmazása 

Emlékezet 

Gyakorlati, valamint plasztikus 

gondolkodás 

Együttműködés 

Felfogás, megértés 

Megfigyelés, leutánzás 

Akarat, kitartás, feladattartás 

Szabályszerűség, szabályok követése 

Figyelem, koncentráció 

Önállóság  

Törvényszerűségek megértése 

Következtetések levonása 

Elemzés 

Beszélgetés, megbeszélés, kérdések 

megválaszolása esztétikai és szakmai 

érvek alapján 

Vélemény a saját munkáról, elkészült 

munkáról 

Rendtartás 

 

 

 

Az előző években elsajátított 

tapasztalatok, ismeretek és 

munkamódszerek alkalmazása új 

technikákkal kiegészítve. 

 

A feladat elkészítésénél nagy hangsúlyt 

kap a már korábban megszerzett 

tudásanyag önálló alkalmazása 

A munkavégzés folyamán pedig fontos 

szerepe van a szakmai jellegű 

beszélgetésnek, megbeszélésnek 

Különböző jellegű feladatok 

elkészítése, megformázása agyagból: 

 egy szabadon választott, 

nagyobb lélegzetvételű mű 

készítése  

 mellszobor készítése 

művészettörténeti, anatómiai, 

életútra, nemre, fajra 

vonatkozó ismeretek alapján, 

művészettörténetből 

választott munkák, vagy saját 

megfigyelés, modell alapján 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

a diákok ismerik a szobrászati technikákat, és szabadon képesek dolgozni a maguk által felfedezett formákkal 

munkájában egyéni kifejezésmódokat képes alkalmazni 

eddigi tudásuk alapján egy nagyobb művet tudnak alkotni 

legyen képes felismerni és megfogalmazni a formázott művek különböző minőségeit. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

a szobrászati technikákat tudja alkalmazni 

kísérelje meg egyéni kifejezésmódok alkalmazását. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 
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Az értékelés alapja az epocha elején történő követelmények, elvárások ismertetése, tudomásul vétele, valamint a munka 

megkezdésekor, az annak elkészítésére vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az epocha teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi szöveges 

értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 

Az órákon, az egyes feladatok készítése közben történő folyamatos négyszemközti megbeszélések során a diák folyamatos 

visszajelzést kap munkájáról, előrehaladásáról. 

A munka befejezése után sor kerül egy csoportos értékelő beszélgetésre a diákokkal. Ilyenkor szemrevételezzük az elkészült 

munkákat, megnézzük azok művészi kidolgozását, művészi, esztétikai, statikai és egyéb szempontokból. Megbeszéljük 

egyedi, különleges megoldásait, pozitívumait, esetleg hiányosságait. A diákok önértékelésük során véleményt mondhatnak 

saját teljesítményükről, kész munkájukról, valamint arról, sikerült-e és hogyan megvalósítani az adott feladatot és 

elképzeléseiket. A diákok is véleményt mondhatnak társaik munkájáról. 

Az elkészült munkák az iskolában kiállításra kerülnek, így mindenki számára láthatóak lesznek. 

 

 

KÉZIMUNKA  
 

Kulcskompetencia-területek  

anyanyelvi kommunikáció 

személyközi és szociális kompetenciák 

Kulturális kompetencia  

Művészi kifejezőképesség és esztétikum 

technológiai kompetenciák.  

 

Éves óraszám: 30 óra 

 

Megközelítési szempontok: 

Miután a gyermekek végigkövették a papírkészítést a hetedik, nyolcadik vagy kilencedik osztályban és végeztek gyakorlati 

feladatokat, melyekben papír- vagy kartonlapot kellett felvágni, összeragasztani vagy fűzni (füzet készítéshez), most 11. és 12. 

osztályban továbbléphetnek a könyvkötés felé. Tizedik osztályban gyakran bevezetjük a nyomdászatot, kézzel mártott papír 

használatával. Az új anyagok megismerése és tulajdonságaik (pl. a tónus, szín, struktúra, illat, hajlékonyság és szilárdság) 

felismerése figyelmes érzékeket és biztos ítélőképességet kíván. A könyvkötés pontos technikája szigorúan meghatározott 

lépéseivel, iskolázza a fegyelmezett gondolkozást és tevékenységet. Lehetséges a folyamat minden lépését külön végiggondolni 

előre és visszafelé is, ellenőrizni és javítani rajta. Maga a munka mutatja meg a diákoknak az elvégzendő feladatok sorrendjét. 

 

Előzetes ismeretek: 

Az előző osztályban tanulak alkalmazása. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Témák, kapcsolódási pontok: Tevékenységi formák: 

 

A folyamatos, önállóan vezetett 

tevékenység során az akarat és kitartás, 

erősítése. Monotónia tűrése. 

 

A logikus gondolkodás további fejlesztése. 

 

A kreativitás ápolása, 

a pontosság, mint alapvető követelmény 

erősítése, mely különösen fontos a 

könyvkötésben. 

 

Önálló ízlés, belső igényesség további 

fejlesztése, ápolása. 

 

Kommunikáció és kooperáció iskolázása. 

 

 

Matematika; 

Geometria; 

Művészetismeret; 

Történelem; 

Formarajz – rajz - festés; 

 

A kapcsolat igen szoros az 

előző évek tantárgyaival, 

hiszen ezekre támaszkodva és 

utalva bővülnek tovább az 

ismereteik. 

 

Munka kartonnal: 

Az anyagok kezelése: papír, karton, textilek, 

bőr (borítóként) és ragasztók.  

A különböző feladatok elvégzésekor a diákok 

megismerhetik a használandó szerszámokat, 

segédeszközöket és gépeket, valamint 

használatukat. (nyomók, vágók). 

Részben másolással, részben saját terveikre 

támaszkodva, a diákok képkeretet, mappákat, 

naplót, kis dobozokat és fényképalbumot 

készítenek 

 

Könyvkötés: 

Korrektúraívek vagy írásra való papír hajtása. 

Papírkötéshez varrás. 

Keményfedelű kötés. 

Pergamenkötés. 

A könyv tartalma határozza meg, milyen 

borítást, anyagokat és borító mintát 

használjunk. Tanulmányozzuk a különböző 

anyagokat.  

 

Lakberendezés: 

Különféle térrendezési módok 

megismertetése. 

Színek, formák és otthonosság. 
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Saját szobájuk térelemeinek átgondolása 

(felülnézetből készített rajz alapján). 

Egyedi kiegészítők szabad művészi 

megvalósítása az eddig tanult anyagok és 

technikák ötvözésével. 

 

Kiegészítő munkák: dróttechnikák, 

gyöngyözés, raffia- és gyékényszövés, papír- 

és textiltechnikák, bőrmunkák felhasználása 

segítségként. 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

A tanuló képes: 

a könyvkötés alaptechnikáinak használatára, egy munkadarab elkészítésére 

számítási képességeit használni  

a munkafázisokat mindegyik megismert munkafolyamatban alkalmazni 

a tanult tevékenységekben eligazodni.  

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek: 

A tanuló képes: 

egy egyszerű könyvkötészeti munkát segítséggel elkészíteni. 

a megismert technikák közül választva, alkotni egy tárgyat (ékszer, sál, tarsoly stb.) 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

A készülő munkadarabok folyamatos javítása a munka során. Mindennapi használat. Iskolai kiállítás. 

 

 

FAMUNKÁK 
 

Kulcskompetenica-területek  

Nyitottság a kézműves munkákkal kapcsolatos ismeretszerzésre, valamint az ezzel kapcsolatos pályák iránt. 

A környezetünkben található természetes anyagok igényeink vagy szükségleteink szerinti átalakítása. 

A technológia és a technológiai eszközök és folyamatok alapelveinek ismerete. 

Az elképzelések különféle módon történő kreatív kifejezésének fontossága. 

Az esztétikum mindennapi életben betöltött fontosságának a felismerése. 

A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a tanulásra. 

Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, beépítésének, valamint az új ismeretek és képességek új és más helyzetben 

történő alkalmazásának képessége. 

Az általánosan elfogadott szabályok és viselkedési formák elsajátítása, ahhoz, hogy képes legyen, hatékony és konstruktív 

módon részt venni a személyes és  csoportos érintkezésben. 

A kommunikáció során a szóbeli közlés meghallgatása, megértése, valamint törekvés a tömör, világos, érthető, választékos és 

szakmai kifejezésmódra, és a saját érvek, elképzelések meggyőző módon történő megfogalmazására. 

 

Éves óraszám: 30 óra, 

 

Módszertani megközelítések: 

A felső tagozatos mesterségbeli órák azokra a képességekre építenek, amelyeket az alsóbb években a gyerekek elsajátítottak, 

majd ezeket hivatottak továbbfejleszteni. A korábbi fafaragáshoz képest az asztalos munka egyértelműen mérhető és 

ellenőrizhető. Ezzel erősödik az állandó önellenőrzés folyamata. Egy jól sikerült asztalosmunka elkészítéséhez gondolkodás, 

érzés, akarat nagyfokú együttműködésére van szükség. A fa most már elsősorban nem a képzelőerőt ösztönzi, hanem mint 

anyag állítja a megmunkálóját kihívások elé. A fa sajátos jellemvonásai számos technikai problémát vethetnek föl. A diákok 

gyakran találják magukat saját elkészítendő munkájukról alkotott elképzeléseik és a faanyag tulajdonságai, határai közötti 

áthidalhatatlannak tűnő ellentmondásban. Ezen két dolog összehangolását segítik elő az asztalosmesterség hagyományos 

módszerei. A jó terveken és a pontos munkán keresztül a diákok elsajátítják az asztalosság alapjait, amely szerkezetszerű 

gondolkodáshoz és a precíz szerszámhasználathoz vezet. A feladatok során megismert fakötések elkészítéséhez 

elengedhetetlenül fontos átlátni, megérteni az összekapcsolódó részek felépítését. Ezáltal az asztalosság tulajdonképpen a 

famegmunkálás térbeli geometriája. 

 

Előzetes tudás: 

A fenyőfáról, annak tulajdonságairól és megmunkálási módjairól alapos ismeretekkel rendelkeznek 

A pontos mérésben jártasak. 

Az asztalos szakmában használatos famegmunkáló szerszámokat, mérőeszközöket ismerik, azokat szakszerűen képesek 

használni. 

Az asztalos gyaluval már dolgoztak, szabályos használatával tisztában vannak. 
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Az elmúlt években már néhány az asztalos szakmában alkalmazott illesztési móddal (fakötéssel) találkoztak, azokat pontosan 

el tudják készíteni. 

Egy több elemből elkészített munkadarab konstruktív összeállításának módjával már az elmúlt két évben találkoztak. 

Fúrógéppel már dolgoztak, használatát ismerik. 

Ismerik a műhely rendjét, annak munkavédelmi szabályait. 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, 

témák 

Tevékenységi formák 

A faanyag különböző famegmunkáló 

kéziszerszámokkal történő megmunkálása, 

az egyes elemek kialakítása, majd 

összeállítása. 

 

Egy falipolc elkészítése. 

 

Tervezés. 

 

Beméretezés,  a deszka pontos méretek 

alapján történő vágása. 

 

Az egyes elemek egyenletes vastagságra és 

síkra gyalulása. 

 

A vésett csapos és  köldökcsapos fakötések 

helyének pontos kimérése, majd azok 

szakszerű kivitelezése. 

 

Díszítő mintázat megtervezése, kialakítása. 

 

A kész polc szabályos összerakása, ügyelve 

a derékszögekre. 

 

Felületkezelés. 

 

Tárgyalkotás, értékteremtés 

Motorikus képességek 

Forma-, arányérzék 

Tervezés, konstruálás 

Igényesség, esztétikum 

Térbeliség, térlátás 

Önbizalom, sikerélmény, motiváltság 

Hatékony és biztonságos munkavégzés 

Munkamorál, következetes munkavégzés 

A feladat és megvalósításának átlátása, 

megtervezése 

Munkafolyamatok tagolása, lépések 

vázolása 

Munkamódszer és technika megválasztása 

Szerszám, eszköz megválasztása 

Az elsajátított ismeretek új feladatok 

esetében történő alkalmazása 

Gazdaságos szemlélet anyagban, 

munkavégzésben 

Pontos mérés, számolás, szerkesztés, 

szemmérték 

Racionális, logikus, valamint gyakorlati 

gondolkodás 

Szabadság 

Együttműködés 

Felfogás, megértés 

Akarat, kitartás 

Szabályszerűség 

Figyelem, koncentráció 

Tudatosság 

Önállóság 

Saját maga ellenőrzése 

Előre gondolkodás Következtetések 

 

 

,Szerszámok, eszközök segítségével, kezünk 

által történő mozgásos tevékenységi 

formák: 

-vágás, fűrészelés 

-vésés 

-gyalulás 

-ráspolyozás, reszelés 

-csiszolás 

valamint egyéb tevékenységek pl.: mérés, 

ragasztás stb. 

 

Az előző években elsajátított tapasztalatok, 

ismeretek és munkamódszerek alkalmazása 

új technikákkal kiegészítve. 

 

A verbális közlés megértése mellett a 

munkamozzanatok bemutatásának a 

megfigyelése, alkalmazása. 

 

A feladat elkészítésénél nagy hangsúlyt kap 

a már korábban megszerzett tudásanyag 

önálló alkalmazása, az előre gondolkodás, a 

tervezés-szerkesztés, konstruálás. 

 

A munka sikerének feltétele a precizitás, a 

pontos mérés, az önellenőrzés,és a biztos 

szerszámhasználat. 

A munkavégzés folyamán pedig fontos 

szerepe van a szakmai jellegű 

beszélgetésnek, megbeszélésnek. 

Köldökcsapos és vésett csapos fakötésekkel 

elkészített falipolc készítése, egyéni 

tervezéssel a kívánt méretben. 

 

Más, fakötésekkel kialakított asztalos 

jellegű dolog készítésére is van mód. 

 

Egyéni igény szerint lehetséges a 

faesztergályozás, melynek során többnyire 

gyertyatartót készítünk. Ennek feltétele az 

esztergagép működésének és használatának 

elsajátítása, és biztonsági követelményeinek 

a betartása. 
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levonása 

Beszélgetés, megbeszélés, kérdések 

megválaszolása logikus és szakmai érvek 

alapján 

Önismeret, a képességek valós megítélése 

Vélemény a saját munkáról, elkészült 

munkáról 

Rendtartás 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

a szerszámok és eszközök rendeltetésszerű, biztonságos, balesetmentes használata 

önállóan tud dolgozni 

Képes a munka teljes átlátására, megtervezésére, munkafolyamatokra való tagolására, az egyes lépések logikus sorrendjének 

felismerésére 

az egyes munkafolyamatok esetében képes  a legmegfelelőbb szerszám és a legoptimálisabb munkamódszer megválasztására 

megfelelő szinten tudja alkalmazni a már ismert és új megmunkálási módokat, technikákat 

képes egy egyéni igényeknek megfelelő falipolc megtervezésére, beméretezésére 

képes a nagyon pontos mérésre, különös tekintettel a fakötések helyének meghatározásakor 

képes a deszkaanyag kívánt méretre és egyenletes vastagságra való gyalulására 

ismeri a köldökcsapos, valamint a vésett csapos fakötések lényegét, alkalmazási területeit, szabályos kialakításuk módját 

a tárgyhoz illeszkedő esztétikus díszítést tud kialakítani 

elkészít egy esztétikus, stabil, megfelelő teherbírású falipolcot  

  

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  

a szerszámok és eszközök rendeltetésszerű, biztonságos, balesetmentes használata 

elfogadható szinten tudja alkalmazni a már ismert és új megmunkálási technikákat 

képes legyen a pontos mérésre 

ismerje az asztalos gyalut és használatát, az egyenletes vastagságra történő gyalulás lényegét 

ismerje a köldökcsapos fakötés lényegét, szabályos kialakításának módját 

egy stabil, megfelelő teherbírású falipolc elkészítése. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Az értékelés alapja az éves munkára vonatkozó, év elején történő követelmények, szabályok, elvárások ismertetése, 

tudomásul vétele, valamint az egyes munkák megkezdésekor, az annak elkészítésére vonatkozó elvárások megbeszélése. 

A diákok munkájának legfontosabb értékelési módja az egész tanév vagy epocha teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év 

végi szöveges értékelés. Egyszerűbb formájú, tájékoztató jellegű szöveges értékelés félévkor is van. 

A munka befejezése után sor kerül egy értékelő beszélgetésre a diákkal. Ilyenkor szemrevételezzük elkészült munkáját, 

megnézzük megfelel-e az elvárásoknak, alkalmas-e a funkciójára. Megnézzük és megbeszéljük továbbá esztétikai 

kidolgozását, kiemelve pozitívumait, esetleg hiányosságait.  A diákok önértékelésük során véleményt mondhatnak saját 

teljesítményükről, kész munkájukról, valamint arról, sikerült-e és hogyan megvalósítani elképzeléseiket. 

Egy-egy különlegesen szépen vagy egyedi megoldásokkal elkészített munkát az egész csoport előtt is megnézünk, 

megbeszélünk. 

 

 

DRÁMA 
 

Kulcskompetenica-területek  

Kulturális kompetencia (gondolatok, élmények és érzések kreatív kifejezése),  

kommunikáció,  

személyközi kompetencia (a személyközi készségek hatékony alkalmazása a köz- és magánéletben),  

vállalkozói kompetencia (az egyén felelőssége saját cselekedetei iránt). 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítések: 

A drámával való foglalkozás célja nem művészek nevelése, hanem a művészi tevékenységen át a minden egyes gyermekben 

létező saját képességek és életcélok kibontakoztatása. 

 

Előzetes tudás: 

Az elmúlt 11 év drámai tapasztalatai 

 

Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

 Társadalomismereti, művészeti tárgyak Egy egész estés színházi alőadás a 



 359 

A teljes színházi folyamat átélése, a 

közös színdarab művészi igényű 

megformálása, a közösségben való 

feladatvállalás felelősségének átélése. 

témáihoz. tervezéstől a kivitelezésig. 

 

A fejlesztés várt eredményei: 

Megtapasztalja, hogy a színházi előadás létrehozása során egyéni képességének maximális kibontakoztatása a közösség 

együttes meghatározott céljait szolgálja. Megérti felelősségét a munkafolyamatban, képes ezt a tapasztalatát az élet más 

területein is kamatoztatni. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek:  
Megtapasztalja, hogy a színházi előadás létrehozása során egyéni képességének kibontakoztatása a közösség együtt 

meghatározott céljait szolgálja.  

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

Előadás-sorozat bemutatása. 

 

 

ZENE 
 

Kulcskompetencia-területek  

kulturális kompetencia 

személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 

a tanulás tanulása 

anyanyelvi kommunikáció 

idegen nyelvi kommunikáció 

matematikai kompetencia 

 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Módszertani megközelítés: 
Röviden újra át lehet tekinteni a zenetörténetet, de ebben az évben a hangsúly a 20. századi és kortárs  zenén  van.  A 

diákok képessé válhatnak arra, hogy a modern zene jellegzetes jelenségeit felismerjék és leírják. A zenetörténet fő 

áramlatainak megértése segjt a diákoknak abban, hogy tudatosan forduljanak a ma kérdései és problémái felé.  Megértik, 

hogyan tükröz személyes emberi és isteni, szakrális érzéseket a zene (világi és egyházi zene). Megélik a drámai-lírai 

kontrasztokat, valamint a magunkból kifelé, vagy a magunkba befele vezető hanghatásokat. 

Ekkorra kialakulhat egyfajta érzék a fiatalokban, hogy a különböző zeneszerzők stílusát első hallásra meg tudják 

különböztetni egymástól (pl. Haydn, Mozart, Beethoven). Fontos esemény lehet egy olyan közös művészeti alkotás 

létrehozása, amelyben több művészeti ág is összekapcsolódik. 

 

Előzetes tudás: 

képességeik szerint eligazodnak a zenekultúrákban 

fogékonyak a zenei minőség és esztétikai értékek iránt. 

 

Fejlesztendő képességek, 

készségek (célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Röviden újra át lehet tekinteni a 

zenetörténetet, de ebben az évben a 

hangsúly a 20. 

századi és kortárs zenén van. A 

diákok képessé válhatnak arra, hogy 

a modern zene 

jellegzetes jelenségeit felismerjék és 

leírják.  

A zenetörténet fő áramlatainak 

megértése segít a diákoknak abban, 

hogy tudatosan forduljanak a ma 

kérdései és problémái felé. Megértik, 

hogyan tükröz személyes emberi és 

isteni, szakrális érzéseket a zene 

(világi és egyházi zene). 

Megélik a drámai-lírai kontrasztokat, 

 

- Esztétika: mi az érték a zenében, 

esztétikai és érzéki élmények 

zeneisége. 

 

- Történelem: átfogó kép a 

történelmi korok lelki hátteréről 

 

- Dráma: zenei háttér megteremtése 

 

 

 

 

 

 

 

Dalkincs bővítése: kórusművek, népdalok, 

20. századi műdalok, kamaradarabok a 

capella és 

kísérettel. 

Szólóéneklés. 

Felső tagozatos kórus: (pl. Bartók és Kodály 

egyes kórusművei, Palestrina, Monteverdi, 

polifón egyházi művei). 

Iskolazenekarban kamaraegyüttesekben, 

osztályzenekarban képességeik szerint 

vesznek részt. 

Zenetörténeti áttekintés, melyben a 

hangsúly a modern zenén van (Debussytől). 

A zene fejlődése a második világháború 

után. 

Rátekintés a kortárs zenére (Ligeti, Kurtág, 



 360 

valamint a magunkból kifelé, vagy a 

magunkba befele vezető 

hanghatásokat. 

Ekkorra kialakulhat egyfajta érzék a 

fiatalokban, hogy a különböző 

zeneszerzők stílusát első hallásra 

meg tudják különböztetni egymástól 

(pl. Haydn, Mozart, Beethoven).  

Fontos esemény lehet egy olyan 

közös művészeti alkotás létrehozása, 

amelyben több művészeti ág is 

összekapcsolódik. 

Penderecki, stb.). 

Filmzene. 

A zene és technológia (elektronikus, 

szintetizált, számítógépes zene). 

Harmóniatan: tizenkétfokúság. 

Lehetőség szerint közös műalkotás 

létrehozása különböző művészetek 

bevonásával (zene, költészet, euritmia, 

dráma, szobrászat, színhatások). 

Fontos 20. századi művek és zeneszerzők 

(Schönberg, Berg, Prokofjev, Sztravinszkij, 

Bartók, 

Kodály, Hindemith, stb.) ismertetése, 

jellemzése, összehasonlítása. 

Egy modern zeneszerző életrajza (önálló 

írásos munka). 

   

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló képes: 

a következő fogalmakat helyen használni és értelmezni: dodekafónia, szintetizált zene, számítógépes zene, bitonalitás, 

atonalitás, egészhangú skála 

tovább bővíteni a dalkincset 20. századi műdalokkal, kamaradarabokkal 

a felső tagozatos vagy kamarakórusban lehetőség szerint nehezebb műveket is énekelnek a diákok, pl. Bartók, Kodály, illetve 

reneszánsz vagy barokk polifónikus műveket 

saját műalkotást létrehozni több különböző művészet bevonásával 

a zenetörténetben újra elmélyedni, s már megérteni a 20. századi és kortárs zenét 

fontos 20. századi műveket és zeneszerzőket megismerni 

megismerni a tizenkétfokúságot 

összpontosított, elmélyült figyelmű zenehallgatásra. 

 

A továbblépéshez szükséges minimális feltételek  

A tanuló képes: 

a 20. századi zene és egy zeneszerző bemutatására 

egy modern zeneszerző életművének írásos bemutatására 

3 népdal és egy 20. századi műdal eléneklésére 

aktívan részt venni a közös zenélésben, éneklésben, improvizációkban 

az év végi előadás zenei részében aktívan részt vállalni 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai: 

csoportos értékelő beszélgetés  

a diákok önértékelésük során véleményt mondhatnak saját teljesítményükről 

az éves munka teljesítményét figyelembe vevő és lezáró év végi osztályzat és szöveges értékelés 

iskolai, városi előadások, koncertek 

 

 

EURITMIA 
 

Kulcskompetenica-területek  

Anyanyelvi kommunikáció 

Matematikai kompetenciák 

Személyközi és állampolgári kompetenciák 

Kulturális kompetencia 

A tanulás tanulása 

 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Módszertani megközelítések:  

Ebben a tanévben az összes kifejezési eszköz áttekintése történik meg elsősorban. Ennek megfelelően a diákoknak már 

önállóan és differenciáltan kell tudni mozdulatot, tartást, mozgást vezetni , a mondanivalót kifejezni. Vezérfonalként húzódik 

végig a gondolat: “ a test, mint a lélek hangszere”.Új elemként felbukkan már egy színházi bemutatóhoz szükséges jelmezek 

színeinek összeállítása, a színpadi világítás megtervezése, a műsor felépítés szabályainak ismerete. 

 

Előzetes tudás:  

A tanulók már képesek egy koreográfia megalkotásában közreműködni. Differenciáltan alkalmazzák az ismereteket. Ismerik 

a zene térbeli felépítésének megjelenítését. 
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Fejlesztendő képességek, készségek 

(célok) 

Kapcsolódási pontok, témák Tevékenységi formák 

Szabad, önálló, kreatív művészi 

munka.  

 

A 12 év anyagának összegzése a 

beszéd és zene euritmiában. 

 

A különböző korok stílusjegyeinek 

felismerése. 

 

Szorosan kapcsolódik az  

irodalom- 

zene- 

dráma- 

órák anyagához. 

Az euritmia modern művészetként 

való felfogása 

 

Az euritmia, mint az ember és világ 

viszonyának kifejeződése 

 

Költemények, zenedarabok önálló 

kidolgozása világítással, jelmezzel 

 

Az állatövi jegyek megismerése, 

mozdulattal és térformával való 

bemutatása 

 

A különböző zenei és költészeti 

stílusok gyakorlása 

 

Modern zenei darabok kidolgozása 

 

A fejlesztés várt eredményei:  

Összefoglaló képet kapnak az euritmiáról, mint modern mozgásművészetről. Megismerik, mint színpadi művészetet és 

elmélyítik színházművészeti és színpadtechnikai ismereteiket. 

 

A továbblépéshez szükséges minimum követelmények:  

A diákoknak önállóan és differenciáltan kell tudni mozdulatot, tartást, mozgást vezetni, a mondanivalót kifejezni. 

 

A számonkérés, értékelés lehetséges módjai:  

Egy téma lezártával vagy a tanév végén előadás bemutatása 

 

 


