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Az intézmény  főbb  adatai 

 

Név: Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény és Kollégium  

 

Székhely: 1098 Budapest Friss utca 2. 

 

Fenntartó: Belső-Pesti Tankerületi Központ 

OM azonosító: 038414 

Az iskola szervezeti egységei, működésük 

 

 

Általános Iskola  

Iskolánkban 8 évfolyamos általános iskolai képzés folyik középsúlyosan értelmi 

fogyatékos tanulók számára. Az első évfolyamot 2 tanév alatt  - első alapozó, 
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első megerősítő – végzik el a tanulók, hogy kellő idő álljon rendelkezésre az 

iskolai élet megszokásához, az optimális fejlesztéshez. 

Készségfejlesztő Iskola 

4 évfolyamon készségfejlesztési iskolai képzés folyik, amely során a 

munkaképesség kialakítására, életvezetést segítő technikák alkalmazására és 

megerősítésére törekszünk. 

Fejlesztő nevelés – oktatás 

Négy csoportban látjuk el a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő 

nevelését, oktatását iskolai keretek között. 

Gyógypedagógusaink, konduktoraink biztosítják otthoni ellátását azoknak a 

súlyosan, halmozottan sérült tanulóknak a fejlesztését, akik iskolai keretek 

között nem foglalkoztathatók. 

EGYMI 

Az utazótanárok ellátják az integráltan nevelkedő sajátos nevelés igényű 

tanulókat.  Jelenleg nem működik. 

Kollégium 

Biztosítani tudunk korlátozott számban tanulóinknak kollégiumi elhelyezést. 

Biztonságot nyújtó, esztétikus környezetben tartalmas programokkal igyekszünk 

tanulóinknak a család ideiglenes nélkülözését megkönnyíteni. 

Az iskola története 

 

Intézményünket 1973. augusztusában alapította a Fővárosi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága – Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthon néven Budapest VIII.  

kerületében a Diószeghy Sámuel utca 25. alatt. 

 

1973-1984. Egy évfolyam iskolai előkészítő, 8 évfolyam általános iskolai 

képzést folytattunk. 

1985. A nevünk Általános Iskola és Diákotthonra változott.  

1988-1994. Egy évfolyam iskolai előkészítő, 8 évfolyam általános iskolai 

képzés, 2 évfolyam munkára felkészítő csoport működött. 

1994-1998. Egy évfolyam iskolai előkészítés, 10 évfolyamos iskolai képzés.  

1997. Gyermekotthonnal bővül az intézmény.  

1997-2001. 11 évfolyamos általános iskolai képzéssel működünk.  

2001-től  8 évfolyamos általános iskolai képzés, az első évfolyamot két tanév 

alatt végzik a tanulók,   2 évfolyam készségfejlesztő speciális szakiskola 

előkészítő képzés.  

2004.  Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
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2008. Az intézmény telephellyel bővült, az iskolai rész a IX. kerület Friss u. 2. 

alá költözött.  

2010. Fejlesztő Iskolai oktatás beindítása  

2012. A gyermekotthon lakásotthonba költözik.  

A kollégium a Diószeghy Sámuel utcai épületből az iskola épületébe       

költözik. 

2018. Készségfejlesztő Iskola indítása felmenő rendszerben 

 

 

 

 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

Az intézmény alapvető céljai, feladatai 

 

 Intézményünk az értelmileg akadályozott (középsúlyosan és súlyos 

fokban értelmi fogyatékos), valamint a párhuzamos vagy társuló 

fogyatékossággal élő tanulók egyéni sajátos nevelési, oktatási 

szükségleteit figyelembe véve a lehető legteljesebb társadalmi 

integrációhoz szükséges kompetenciák fejlesztését tűzi ki célul. 

Hangsúlyosan kezeljük a testi állapot, motoros funkciók, a praktikus és a 

szociális kompetenciák, a kommunikáció fejlesztését.  

 

 Ennek érdekében minden, a gyermekekkel foglalkozó szakember 

szakmai munkáját folyamatosan fejlesztjük. Vezetésünk, szakmai 

közösségünk támogatja minden olyan eljárás, módszer, eszköz 

bevezetését, amely hatékonynak bizonyul az értelmileg akadályozott 

tanulók fejlesztésében, oktatásában. 

 

 Az értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók fejlődési, tanulási 

sajátosságai miatt kiemelkedően fontosnak tartjuk az első évfolyam két 

év alatt történő elvégzését. Az iskolatípusmegjelenésekor bevezetett 

előkészítő év az évek során a pedagógiai tapasztalataink alapján is 

lehetőséget nyújt az iskolába lépő gyerekek rendkívül eltérő képesség-

struktúrájának elemi szintű fejlesztéséhez és a tanulók állapotából eredő 

hátrányok csökkentéséhez 

 

 A normalizáció, társadalmi integráció folyamatának segítéséhez az 

intézmény szakembereinek feladata a fogyatékkal élő emberek 

elfogadásának támogatása. Hozzájárulunk értékeik megismeréséhez. 



11 
 

Ennek érdekében részt veszünk a társadalmi integrációt támogató 

programokon, többségi társadalmi rendezvényeken. Az intézményi 

programjainkat nyitottá tesszük a tanulók családtagjai és más iskolák 

tanulói számára. 

 

 

 Intézményünk hagyományosan nagyon magas pedagógiai minőséggel 

látja el a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását. 

Ezt jelzi a tanulmányi és kulturális versenyeken való kiemelkedő 

eredményességű részvételünk, a gyógypedagógus hallgatók gyakorlati 

képzésében való folyamatosan emelkedő szerepvállalásunk.  

 

Pedagógiai alapelvek, célok, értékek 

 

 A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelésének és 

oktatásának a legalapvetőbb célja a minél teljesebb szociális és 

társadalmi beilleszkedés megvalósítása. 

 

 Az iskolai fejlesztés a megkezdett korai fejlesztés és óvodai fejlesztés 

szerves folytatása. 

 

 Általános iskolai fejlesztésünk megalapozza a tanulói képességekhez és 

érdeklődéshez igazodó, készségfejlesztő iskolai képzésben történő 

részvétel és a gyakorlati munkavégzés feltételeit úgy, hogy fokozott 

figyelmet fordít azoknak a kompetenciáknak a fejlesztésére, amelyekre a 

középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulóknak az iskolai oktatás után a 

készségfejlesztő iskola évfolyamain, illetve a napközi otthonokban, 

családban, lakóotthonokban, védő vagy integrált munkahelyeken 

szüksége lehet. 

 

 A tanulók eredményes fejlesztése, együttműködve a szülői házzal 

folyamatos, egymásra épülő gyógypedagógiai tevékenység. 

 

 A nevelés-oktatás, fejlesztés során a tanulók egyéni képességeihez 

igazodva alapozunk meg minden olyan kompetenciát, amelyre 

tanulóinknak felnőttkori sajátos élethelyzetében szükségük lesz.  

 

 Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet 

megismerésének és az ezekkel való harmonikus kapcsolat kialakulásának 

elősegítése a nemzeti öntudat és hazafias nevelés által. Célunk, hogy 

tanulóink saját élményeken keresztül, tapasztalás révén ismerkedjenek 

nemzeti kultúránk értékeivel. 
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 Nevelő-oktató munkánk alapvetése a személyes integráció támogatása, a 

testi funkcióképesség, az értelmi fejlődés, a mindennapi életben 

szükséges tájékozódás és cselekvőképesség egyéni képességekhez mért 

maximális lehetőségeinek elérése. 

 

 Törekszünk az önérvényesítéssel, önálló döntési képességgel rendelkezés 

kialakítására. 

 

 Az életszerű, értelmes, a mindennapi élethelyzetekben alkalmazható 

ismeretek nyújtása és alkalmazása az alapvetésünk.  

 

 A nevelés folyamatának csak olyan módon van személyiségformáló 

hatása, ha a pszichikus funkciók egészére hat. Cél tehát, hogy minden 

tantárgy járuljon hozzá a maga tartalmaival és lehetőségeivel a sérült 

vagy fejletlen funkciók korrigálásához. 

 

 Agyógypedagógiai nevelés, oktatás egyik leghatékonyabb eszközének a 

játékot tartjuk. A játék fejlesztő, nevelő hatása a tanulásba és a 

munkatevékenységekbe is beágyazódik. Kiemelt szerepet kap a tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozások időbeosztásában, a kollégium napirendjében 

is.  

 

 

 Cselekvésorientált nevelő-oktató munkát folytatunk, a tanulók egyéni 

fejlődéséhez igazodva kis lépésekben történő haladással, gyakori, 

változatos ismétléssel, a következetesség, konkrétság, fokozatosság 

betartásával. 

 

 A tanórákra vonatkozó és a tanórák utáni kollégiumi nevelési elvek 

szoros egységben vannak. 

 

 Kiemelten fontosnak tartjuk a pedagógiai munkát közvetlenül segítő 

gyógypedagógiai asszisztensekkel, gyermekfelügyelőkkel való 

együttműködést. Szakszerű tevékenységük nélkülözhetetlen a tanulói 

csoportokban, és minden, az intézményben folyó tanulókkal kapcsolatos 

tevékenységben. 

 

 Egész intézményünk gyermekközpontú, nevelési elveink az iskola összes 

dolgozójára vonatkoznak. 

 

 Kiemelten fontosnak tartjuk tanulóink speciális támogatását egészségi 

állapotuk javításában, fenntartásában, fejlesztésében. 
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 Célunk az értelmileg akadályozott, súlyosabb fokban értelmi sérült 

tanulók számára is jól használható fejlesztési program összeállítása, 

amellyel támogathatjuk más intézmények munkáját is.  

 

 Célunk, hogy az alternatív és augmentatív kommunikáció gyakorlatához 

magas minőségben járuljunk hozzá. 

 

 Ennek érdekében minden, a gyermekekkel foglalkozó szakember 

szakmai munkáját folyamatosan fejlesztjük. Vezetésünk, szakmai 

közösségünk támogatja minden olyan eljárás, módszer, eszköz 

bevezetését, amely hatékonynak bizonyul az értelmileg akadályozott 

tanulók fejlesztésében, oktatásában 

 

 Médiatudatosságra nevelés: az értelmileg akadályozott tanulók 

kommunikációs adottságai nagyon eltérőek, de tartalmi és/vagy formai 

tekintetben többnyire elmaradnak a korosztályi sajátosságoktól. A 

médiumok, a különféle közösségi oldalak, információk megismertetése 

során kiemelten szükséges a felelősségteljes használatra tanítás, ezáltal az 

esetleges abúzusok (visszaélések, kihasználások, bántalmazások) 

megelőzése, tekintettel arra, hogy az értelmi akadályozottsággal gyakran 

együtt jár a rejtett szándékok fel nem ismerése, a naivitás. 

 

Feladatok 

 

Céljaink megvalósításához, eredményes nevelő-oktató munkánkhoz a 

következő feladatokat rendeljük:  

 A személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása. Az önelfogadás, a 

mások elfogadására, toleráns közösségi magatartásra való nevelés. 

 A környezethez való kötődés igényének kialakítása. 

 A fizikai funkciók erősítése. 

 A mindennapi életben szükséges elemi készségek képzése és 

gyakorlása; a környezetben való eligazodás kialakítása, életvezetési 

technikák elsajátíttatása, gyakorlása. 

 A kommunikáció szokásos és sajátos lehetőségeinek feltárása, 

fejlesztése. 

 A szocializációs képességek kiemelt fejlesztése. 

 A tanulói aktivitás serkentése, a motiváció folyamatos biztosítása. 

 Az egyéni képességek feltárása, korrekciója és fejlesztése egyéni és 

kiscsoportos formában. 
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A tantárgyak szerinti fejlesztés mellett intézményünkben pedagógiai és 

egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció is folyik, amelynek célja, 

hogy az iskolai fejlesztés során jelentősen csökkentse a 

fogyatékosságból eredő szomatikus és pszichés hátrányokat, elősegítse 

a szociális érést. Az egyéni fejlesztéshez szükséges tartalmak, 

eszközök, módszerek megtalálásának, az egyéni fejlesztési program 

kidolgozásának alapjául a szakértői bizottság véleményében foglalt 

javaslatok, valamint a rendszeres gyógypedagógiai diagnózis, az 

értékelések eredményei szolgálnak. 

A rehabilitációs célú foglalkozások célja – a meglévő 

képességelőnyökre építve – az eredményes személyiségfejlesztés, a 

képességek, készségek terápiás fejlesztése. 

 Különböző tanulói mérésekkel, megfigyelésekkel nyomon követjük, 

értékeljük a fejlesztés eredményességét, megalapozzuk új 

célkitűzéseinket, feladatainkat. A tanulókról félévenként összegző 

értékelés, jellemzés készül. 

Az adott tanulócsoport sajátosságaiból, a nagy egyéni eltérésekből 

adódóan egy külső elvárásrendszerhez igazodó értékelés irreleváns. 

Bemeneti, diagnosztikus mérésekhez az egyes fejlődés-lélektani skálák, 

valamint az egyes részképességeket felmérő eszközök 

(pl.Kommunikációs Mátrix, Pedagógiai Analízis és Curriculum, 

Heidelbergi Kompetencia Invertár), továbbá az egyéni megfigyelések 

adnak számunkra támpontot. A fejlődést, illetve az elért eredményekkel 

való elégedettséget is individualizált módon értelmezzük, hiszen a 

várható előmenetel erősen függ a kóroki tényezőktől is (többek között a 

regresszív folyamatok lassítása is lehet sikercél egyesesetekben). 

Mindezek miatt az alsó tagozaton és a kiegészítő fejlesztések esetén 

(logopédia, gyógytorna, egyéni fejlesztés) szöveges értékelést adunk 

tanulóinkról. Tanulóink pillanatnyi teljesítményét jelentősen 

befolyásolhatják a különféle külső és belső tényezők, így az egyszeri 

„felmérés” nem feltétlenül felel meg a valós képességprofilnak. 

Rendszeres visszamérésekkel, folyamatdiagnosztikával, tanári 

megfigyelésekkel, valamint szülői visszajelzésekkel a várt és az észlelt 

eredmények elemzését követően szükség szerint módosítható a tanulási 

cél. 

Eszközök, eljárások 

 

 Azéletkori csoportok megtartása mellett az egyéni fejlődési ütemhez 

igazodó, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket szem előtt 

tartó nevelést, oktatást biztosítunk tanulóink számára.  
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 A tananyag kiválasztásánál és elrendezésénél figyelembe vesszük, 

hogy a foglalkozások céljaa károsodásokból eredő lemaradások 

csökkentése lépésről lépésre, a meglévő képességekre építve. 

 

 Az osztályra meghatározott fejlesztési tartalmakon túl a tanulók 

egyéni haladási üteméhez igazodó, az önmagához mért fejlődést 

értékelő módszereket, szervezési, értékelési formákat alkalmazunk. 

 

 Megfelelő környezetet, eszközrendszert biztosítunk az osztályokban, 

kiscsoportban és egyéni fejlesztésben szervezett nevelő, oktató 

tevékenységekhez, fejlesztésekhez.   

 

 Tanórai keretben a figyelemfelkeltés, a cselekedtetés, az ismeretek 

közvetítése és megerősítése differenciált formában, képesség szerinti 

csoportok kialakításával, illetve egyéni megsegítéssel történik.  

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiség egyfajta mozgatórugó, ami segít meghatározni, hogy az egyén 

hogyan viszonyuljon a világhoz, ami egyben mintákban, ismétlődésekben, 

állandóságban mutatkozik meg. A személyiség sokféleképpen - viselkedésben, 

gondolatokban és érzésekben - jelenik meg. A személyiség felnőtt korra alakul 

ki, bár utána is egy életen át változik, egészséges esetben fejlődik. Gyermek és 

kamaszkorban nem személyiségről, hanem a személyiség fejlődéséről beszélünk. 

Ebből adódóan, tulajdonképpen a tudatos nevelés a személyiségfejlesztést 

szolgálja. 

A személyiségfejlesztés területei, kompetenciái 

 

 Az értelmileg akadályozott tanulók egyénileg nagyon eltérő 

képességprofilja miatt a kulcskompetenciák fejlesztése is egyéni módon 

valósulhat meg. Mindazonáltal a fejlesztésnek vannak olyan átfogó 

elemei, amelyeknek egységesen érvényesülniük kell. 

 Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi 

területen való sikerességet is. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni 

arról sem, hogy az egyes kompetenciaterületek nem elszigetelten, hanem 

kölcsönhatásban jelennek meg és fejlődnek. 

 Tanulóink nevelését, oktatását, a köznevelésben eltöltött egész idejét 

áthatja az alapkompetenciák fejlesztése. Abban az esetben, ha ezen 

kompetenciák valamelyike nem vagy nehezen fejleszthető a szokásosnak 

tekinthető célkitűzések mentén (pl. verbális önkifejezés) az egyén 

képességeihez igazodó korrekciós-terápiás támogatást biztosítunk (pl. 
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kiemelten sok közvetlen tapasztalatszerzés, augmentatív kommunikáció). 

Ahol a speciális módszerek sem vezetnek eredményre, kompenzációt 

alkalmazunk alternatív kommunikáció, képes napirend, stb. formájában. 

 Alapkompetenciák 

 A tanulás kompetenciái 

 

o A fejlesztést kis lépésekre, részcélokra bontjuk, az egyes tanulók 

képességstruktúrájához igazodva. 

o Különös figyelmet fordítunk a motiváció kialakítására, illetve 

fenntartására, az én-tudatosság, a saját értékek és lehetőségek 

felismerésének fejlesztésére. Elsődleges cél a szűkebb, majd 

tágabb környezetben való eligazodás, a minél önállóbb életvitel 

kialakítása. 

 

 A kommunikációs kompetenciák 

 A kommunikációs kompetenciák nélkülözhetetlenek az 

információbefogadásához, az elemi gondolkodási 

műveletek hatékony működéséhez. 

 Elsődleges a kommunikációs szándék felkeltése/fenntartása, a 

kommunikációs csatornák hatékony alkalmazása, mivel ez a társas 

helyzetek, kapcsolatok alapja, s a szociális készségek fejlesztése 

szempontjából is kiemelten fejlesztendő terület. 

 A digitális kompetenciák 

 Az IKT-eszközök használata az oktatás-nevelés minden 

színterén egyre jellemzőbben, nagyobb mértékben van 

jelen intézményünkben.  

 A verbális kommunikációban akadályozott, vagy arra képtelen tanulók 

esetén helyettesítő/kiegészítő jelleggel egyaránt alkalmazunk különféle 

IKT-eszközöket.  

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

o Különös figyelmet fordítunk a meglévő gondolkodási képességek 

fejlesztésére, a látókör szélesítésére, az elemi kritikai érzék, 

óvatosság alakítására. Alapcél az egyszerű logikai összefüggések 

felismerése, az ismeretek minél rugalmasabb, eltérő 

kontextusokban való hatékony előhívása és alkalmazása. 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

o Az értelmileg akadályozott ember számára kiemelten fontos 

terület, mivel nagy valószínűséggel hosszú távon, egész életen át 

valamilyen közösségi ellátásban fog részesülni. A saját 

személyiség, a külső és belső tulajdonságok ismerete, a 

viselkedésszabályozás alapjai, az együttműködési készség 

(ki)alakítása, a társas kapcsolatok szabályrendszerének 

megismerése kiemelten fejlesztendő. Fontos a helyes önellátási-
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önkiszolgálási szokások (beleértve a napirend, az egészséges 

életmód), a tanuló önmaga és környezete iránti igényesség 

kialakítása. A tanulók érdeklődéséhez, igényeihez mérten 

megfelelő nemi és szexuális nevelést biztosítunk. Konkrét 

élethelyzetekhez, eseményekhez kötötten, fokozatosan segítjük 

hozzá tanulóinkat az önálló felelősségvállalás elsajátításához. 

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái 

 A kreativitás, az alkotótevékenység sok értelmileg akadályozott ember  

számára az önkifejezés alapvető eszköze, ezért ezt változatos 

cselekvésformákban biztosítjuk tanulóink számára mind a tanulás 

folyamatában, mind szabadidős tevékenységek kereteiben.  

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

o Tanulóink sok, az érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő 

elfoglaltságot végezhetnek, ezáltal felszínre kerülhetnek 

erősségeik, s fejlődik kitartásuk, munkafegyelemük, az adott 

tevékenység jelentősége belátásának képessége, az adott 

szerepkörhöz igazodó viselkedési normák gyakorlása. 
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Általános célok, feladatok, elvárások 

Célunk, hogy értelmileg akadályozott tanulóink a különböző adottságaikkal, eltérő 

ütemű fejlődésükkel, ismeretszerzési, alkalmazási lehetőségeikkel iskolai és 

iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységükkel, spontán tapasztalataikkal 

összhangban, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

Célunk, hogy középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóink 

 a különböző szintű adottságaikkal, 

 az eltérő mértékű fejlődésükkel, 

 az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, 

 egyéb /érdeklődési körüket érintő/ tevékenységükkel, 

 szervezett ismeretközvetítéssel, 

 spontán tapasztalatikkal összhangban  

 minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.  

 

Konkrét célok: 

 

 tanulóinknak legyenek alapvető ismereteik a konfliktuskezelés terén, 

 teremtsünk lehetőséget önmaguk megismeréséhez, segítsük reális 

önértékelésük kialakulását, 

 alakuljon ki reális jövőképük, 

 juttassuk tanulóinkat minél több egyéni sikerhez, 

 készítsük fel őket a párkapcsolatra, szexuális életre, 

 járuljunk hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik és az értékekkel 

történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, megerősítéséhez 

 

Konkrét feladatok: 

 játékszeretet és alkotásvágy fejlesztése adekvát szintű és minőségű játékok 

biztosításával, 

 tanítsunk különféle konfliktuskezelési technikákat tanulóinknak,  

 erősítsük konfliktustűrő képességüket, indulatkezelésüket,  

 segítsük kialakulni tanulóink önkontrollját, 

 játékosan, egyénileg vagy csoportos formában fejlesszük tanulóink 

önismeretét, énképét, 

 a reális jövőkép kialakulásához fejlettebb önismeretre, a lehetőségek 

reálisabb felismerésére van szükség, ehhez ismertessünk meg 

perspektívákat, lehetőségeket tanulóinkkal, 
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 keressük meg tanulóinknál azokat a képességeket, amikben jól teljesít,ügyes 

az élet bármely területén (tanulás, házi munka, önkiszolgálás, stb.) és 

ezeket tudatosan erősítsük,  

 a hátrányok csökkentésén, kompenzálásán túl fontos szerepet kap a 

tehetséggondozás, az egyéni adottságok megerősítése, a valós 

erőfeszítésen, egyéni teljesítményen alapuló sikerélmény biztosítása is. 

 juttassuk tanulóinkat minél több sikerélményhez, 

 ismerjék fel érzelmeiket, tudjanak róla beszélni, minél több érzelemmel 

összefüggő szót ismerjenek, 

 ismerjék az udvarlás kulturált formáit,  

 tudatosítsuk bennük a szexuális élet felelősségét, 

 fejlesszük együttműködési készségüket. 

 

Feladatok tanórai és tanórán kívüli keretekben 

A képzés során, a helyi tanterv készítésénél a társuló fogyatékosság által 

megkívánt fejlesztési szükségleteket, rehabilitációs (képességet „helyreállító”, 

„visszaállító”), habilitációs (képességet „kialakító”, „felállítandó”) célokat és 

feladatokat is megjelenítünk. 

 a személyiségfejlesztésnek az iskolai élet minden területén meg kell 

valósulnia 

 az intézményünkben egységes nevelési elveinket követve a 

következetesség és a tudatosság valósuljon meg, amely a 

személyiségfejlődésre jótékony hatással van 

 tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon a személyiségfejlesztést 

leginkább elősegítő módszerek alkalmazását preferáljuk 

 alkotó tevékenységre alkalmas tantárgyi tartalmak biztosítása   

 az egyes tantárgyakba hangsúlyosan be kell építeni a 

személyiségfejlesztési feladatokat  

 a tanórán kívüli foglalkozások a személyiségfejlesztés fontos színterei, 

amelyek lehetőségeikben és módszereikben alkalmasak arra, hogy 

hozzájáruljanak a személyiségfejlesztés céljainak megvalósulásához: sokszínű 

tevékenységek (sport, művészetterápia, szakkörök, projektek, stb.) 

 tanórán kívüli szakkörök, délutáni foglalkozások /kívánságnap/ biztosítása, 

amelyek tartalma felhasználható az alkotó tevékenység működtetésére, 

 iskolán kívüli lehetőségek kihasználása „Nyitott Ajtó” – Marczibányi téri 

Művelődési Központ kézműves tevékenységei. 

 tanórán kívüli foglalkozásokon (délután, hétvége, táborok) lehetőséget kell 

teremteni és kiemelt figyelmet kell fordítani a személyiségfejlesztésre.  
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Módszereink 

A személyiségfejlesztés nagyban függ a felkínált interakciós lehetőségektől. Ezek 

ösztönzésére, biztosítására törekszünk.  

 intézményünk pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata 

teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának 

 játékok: szituációs, memóriafejlesztő, érzékelést fejlesztő, ráhangoló, 

bizalomerősítő, kapcsolatteremtő, drámajátékok, 

 értékelés kizárólag pozitív megerősítéssel 

 egyéni, csoportos foglalkozások 

 közösségépítés, 

 művészeti kifejezés – a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén, 

 akciók: vetélkedők, pályázatok, kiállítás rendezése, 

 felvilágosító előadások, beszélgetések, 

 szociometriai felmérések 

A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Az értelmileg akadályozott tanulók fizikai-morfológiai adottságai a kóreredettől 

függően igen sokfélék lehetnek, ezért az általános célkitűzéseken túl szükséges az 

egyedi adottságokra, szükségletekre és lehetőségekre is tekintettel lenni. 

Érvényesülnie kell a korrekció és a kompenzáció elvének. Esetenként más 

szakemberekkel (ortopéd szakorvos, neurológus, konduktor, gyógytornász, 

szomatopedagógus stb.) való együttműködés, konzultáció is szükséges lehet. 

 

A teljesEgészségfejlesztési programot az II. számú mellékletben részletezzük. 

A kidolgozott program céljai:  

 az értelmileg akadályozott tanulók jobb életminőségének elérése, 

 az egészséges életmód, a harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel 

szokásrendszerének kiépítésére, s az ehhez szükséges ismeretek, 

készségek, attitűdök elsajátítására, kialakítására 

 minden rendelkezésre álló módszerrel segítse elő a tanulók és a 

tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az 

eredményes tanulást 

 együttműködés kialakítására a pedagógiai, egészségügyi, 

gyermekvédelmi szakemberek, a szülők és a diákok között annak 

érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen. 

 kiemelten az egészséges táplálkozáshoz, a testedzéshez és a szabadidő 

hasznos eltöltéséhez, a testi és lelki egészség fejlesztéséhez, a 
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szenvedélybetegségek megelőzéséhez, az agresszió és iskolai erőszak 

megelőzéséhez, a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtáshoz és a 

személyi higiéné elsajátításához nyújtson intézményi szintű programot 

 

Konkrét célok, feladatok: 

 

 a tanulóknak legyenek alapvető ismereteik az emberi szervezet 

működéséről, az egészséges életmód és az egészség összefüggéseiről, 

az egészséget fenyegető tényezőkről 

 a betegségek és balesetek megelőzésének módjairól 

 az egészségkárosító szokások és szenvedélyek kialakulásának 

megelőzése 

 alakuljon ki a tanulók sportoláshoz, a mozgáshoz való pozitív viszonya 

 alakuljon ki, fejlődjön az egészséges táplálkozáshoz szükséges 

képességük 

 fejlődjön a tanulók szabadidő kultúrája 

 alakuljanak ki, fejlődjenek az egészséges életvitelhez szükséges 

képességeik 

 teremtsünk lehetőséget az egészséges állapot pozitív élményként 

történő megélésére 

 segítsük a mindennapi élet döntései során az egészségesebb lehetőség 

kiválasztását 

 ismertessünk meg a tanulókkal néhány gyógynövényt, alkalmazzunk 

enyhe lefolyású betegségek esetén alternatív gyógymódokat 

 ismerjék az elsősegélynyújtás elemi ismereteit (pl. balesetnél kinek 

kell szólni) 

 a tantestület mentálhigiénéjének figyelemmel kísérése és programterv 

kidolgozása. 

 

Feladatrendszer: 

 

 a tanulók fizikai állapotának felmérése, védelme, fejlesztése 

 a gyermekek gondozása, testi szükségleteiknek, mozgásigényüknek 

kielégítése 

 a gyermekek egészségének védelme, edzése 

 az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az egészségmegőrzés 

szokásainak kialakítása, kiemelten a szexuális nevelés 

 a gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és 

biztonságos környezet biztosítása 

 felkészítés a veszélyes helyzetek kezelésére 

 aközlekedési szabályok (tömeg, gyalogos) megismertetése 
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 megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, preventív és 

korrekciós feladatok ellátása 

 a tanulók értelmi szintjének megfelelő szabadidős tevékenységek 

megtervezése és megvalósítása 

 pozitív személyiségszokások megerősítése 

 korszerű, hatékony, az élethossznak megfelelő egészségnevelési 

módszerek összegyűjtése és alkalmazása 

 együttműködés folyamatának kidolgozása a pedagógiai, egészségügyi, 

gyermekvédelmi szakemberekkel és szülőkkel. 

 

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

 

 

A közösség egyénekből áll, az igazi közösség kibontakoztatja, fejleszti az 

egyéniséget. Maga a közösség e fejlődés keretét biztosítja, miközben tagjai 

önfejlődésével a közösség is fejlődik, több lesz, mint tagjai egyszerű együttese.  

A közösségi nevelés területei intézményünkben: 

 

 tanórák  

 tanórán kívüli egyéb foglalkozások /szakkörök, terápiás foglalkozások, 

stb. / 

 szabadidős tevékenységek 

 iskolán kívüli programok, tevékenységek /kollégiumi foglalkozások, 

kultúrális programok, sportversenyek, tanulmányi kirándulások, közös 

nyaralások az  inárcsi alapítványi nyaralóházban, és más, 

hagyományosan tervezett nyári táborokban. 

 

A fejlesztési feladatok a közösségi nevelés minden területére vonatkoznak:  

 

 A közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához, 

megéléséhez elengedhetetlen, alapvető a társas együttélési szokások 

megismerése, gyakorlása.  

 A közösségi élet színtereinek fokozatos felépítése, a hozzájuk való 

kötődés képességének kialakítása.  

 Az empátiás készségek, elfogadó képességek, a szeretet adás-kapás 

képességének gyakorlásához szükséges helyzetek biztosítása, 

elemzése.  

 A negatív, antiszociális magatartás megelőzése, szabályozása, 

leépítése, pozitív irányba terelése.  

 Együttműködési képesség kialakítása.  
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  Az egyén és a csoportkezdeményező készségének támogatása, 

formálása, a kezdeményezések segítése.  

 A másik sikereinek való örülni tudás képességének kialakítása. 

  Az egymásra való figyelés képességének fejlesztése.  

 Az egymás iránti érdeklődés, részvét, megértés, türelem szándékának 

kialakítása, erősítve ezzel a közösséghez való kötődést.  

 Hagyományápolás és hagyományteremtés.  

 

A közösségfejlesztés legfőbb segítője, mozgatója a pedagógus. 

 

Feladata, hogy nevelő-oktató munkája:  

 

 segítse a tanulók kezdeményezéseit 

 járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez 

 a közvetlen tapasztalatszerzés segítse elő a harmonikus kapcsolatok 

kialakítását a természeti és társadalmi környezettel 

 biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakítására 

 ösztönözzön a közösségi tevékenységre 

 segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és 

szokásoknak a kialakulását, amelyek a fogyatékos gyermek egészségi 

állapotát javítják 

 fejlessze az egymás iránti elfogadó és segítőkész magatartást 

 alkalmazzon olyan változatos munkaformákat, amelyek erősítik az 

együvé tartozást és az egymásért való felelősség érzését 

 

Nevelési rendszerünk közösségfejlesztést szolgáló formái, hagyományaink: 

 

A közösen átélt ünnepek, illetve rendezvények jelentősége a közösségi életre 

vonatkozó kompetenciák megszilárdítása.   

Tanulóink speciális állapota miatt a hagyományok megőrzésével az a célunk, 

hogy a periodikusan visszatérő eseményeka visszaemlékezésen keresztül az 

időszemléletet, a folytonosságot, a személyes és közösségi élményeket, az én-

tudati, érzelmi, erkölcsi tulajdonságokat formálják, valamint erősítsék tanulóink 

iskolánkhoz, a kollégiumhoz tartozás érzetét.  

 

 Hétfő reggelenként közös iskolai éneklés, zenélés az aulában. 

 Születés- és névnapok megünneplése az osztályokban. 

 Húsvéti, karácsonyiünnepkörre való készülődés közös rendezvényei: 

Adventi készülődés, Luca-napi vásár, Húsvéti vásár. 

 Megemlékezés a nemzeti ünnepekről. Iskolai ünnepély. 

 Osztályonkénti felkészülés a tanévzáró, tanévnyitó ünnepélyekre. 
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 Tanévzáró és tanévnyitó ünnepélyek. 

 Aktív részvétel a tanulmányi- és sportversenyeken, kulturális 

fesztiválokon. 

 Frissítő ötpóba sportverseny hasonló jellegű intézmények tanulóinak 

részvételével. 

 Projektnyitó, projektzáró alkalmak. 

 Ballagás. 

 Farsang. 

 Gyermeknapi – egész napos – hajókirándulás. 

 Táborozások az alapítványunk inárcsi üdülőházában és más 

hagyományosan tervezett nyári táborokban. 

 Felkészülés, részvétel a Koncz Dezső Tanulmányi Versenyen. 

 Évfordulókon iskolatalálkozó (végzett növendékeinknek, szüleiknek). 

 Háziversenyek, „Ki mit tud?” 

 Tantestületi kirándulás. 

 Karácsonyi vacsora (felnőtteknek). 

 Pedagógus nap,Dió-díj átadása (felnőtteknek). 

 Zeneünnep – több intézmény részvételével. 

 

 

 

 

Az iskola szereplői együttműködésének területei 

 

Az iskola szereplői, közösségei: 

 

A nevelési folyamat elsődleges szereplői, közösségei: 

 vezetőség, igazgatótanács 

 pedagógusok, nevelőtestület, szakmai munkaközösségek 

 pedagógiai munkát segítő munkatársak (gyógypedagógiai 

asszisztensek, gyermekfelügyelők, ápolók) 

 tanulók, diákönkormányzat 

 szülők, szülői munkaközösség 

 közalkalmazotti tanács 

 

Az iskola közösségeinek együttműködése 

 

Az együttműködés szabályait az Szervezési és Működési Szabályzatban rögzítjük. 



7 
 

Vezetőség és a nevelőtestület együttműködése 

 A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató 

segítségével a megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján 

valósul meg.  

 Az együttműködés fórumai: 

o igazgatótanács ülései 

o iskolavezetői értekezletek 

o munkaközösség-vezetői értekezletek 

o munkaközösségek értekezletei 

o nevelési értekezletek, megbeszélések 

o team megbeszélések 

 

Szakmai munkaközösségek együttműködése 

A szakmai munkaközösségek részt vesznek az intézmény szakmai munkájának 

irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. Összegző 

véleményt alkotnak a pedagógusok minősítési eljárásában. 

 

A szakmai munkaközösségek vezetői tanév elején munkatervük  összeállításánál 

egyeztetnek az együttműködés lehetőségeiről, módjáról. Együtt szervezhetnek 

vásárokat, versenyeket, szakmai bemutatókat stb. 

 

Ezen kívül a szakmai munkaközösségek vezetői az éves munkatervben rögzített 

időpontban, havonta egyszer az iskolavezetőségével közös értekezletet tartanak, 

amelyen  

o tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális 

feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések 

eredményeiről, 

o megbeszélik az intézményt érintő egyéb feladatokat 

o átnézik, egyeztetik a havi munkaterv programjait, időpontjait 

 

Igazgatótanács és az iskola közösségeinek együttműködése 

 Az igazgatótanács az iskola közösségeivel az igazgatótanács teljes jogú tagjain 

és a meghívottakon keresztül tartja egymással a kapcsolatot.  

 Az igazgatótanács az intézményegységek azonos számú képviselőiből áll. Az 

intézményegységek 1-1 főt delegálhatnak. Megbízásuk egy tanévre szól. 

 Az igazgatótanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 Az igazgatótanács havonta egyszer, de szükség szerint rendkívüli 

összehívással tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatótanács 

összehívása az intézményvezető feladata. Az iskola működéséről, az iskolai 

munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola igazgatója tájékoztatja az 

igazgatótanácsot. Részletes programját az éves munkaterv tartalmazza. 
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 Az igazgatótanács tagjai rendszeres időközönként – évente legalább két 

alkalommal – kötelesek tájékoztatni az általuk képviselteket az intézményi 

tanács tevékenységéről, valamint kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, 

véleményét, javaslatait az igazgatótanács felé továbbítani. 

 

A Szülői munkaközösség és az iskola közösségeinek együttműködése 

 Az iskola igazgatója és a szülői szervezet elnöke az együttműködés tartalmát 

és formáját évente az iskolai munkaterv, illetve az SZMK 

munkaprogramjainak egyeztetésével állapítják meg.  

 Az SZMK elnökével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. Az igazgató és az 

iskola szülői szervezetének képviselői szükség szerint, de legalább 

félévenként ülnek össze. 

 Az igazgató az üléseken tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. Ha az 

SZMK az intézmény működésével kapcsolatban valamely kérdésben 

véleményt nyilvánított, vagy javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról, 

illetőleg a vélemény, javaslat előterjesztéséről az igazgató gondoskodik. 

 A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet 

minden olyan napirendi pontjainak megtárgyalására, amelyben a SZMK-nek 

egyetértési vagy véleményezési joga van. 

 Intézményünkben jelenleg iskola, illetve kollégiumi szék nem működik. 

 

 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

A tanulóink a kognitív képességek jelentős elmaradásával élnek, ezért különösen 

fontos az őket támogató, fejlesztő-nevelő-oktató személyekkel való bizalomra 

épített kapcsolatuk. 

A kapcsolattartás folyamatos, minden területre, a teljes intézményben töltött időre 

kiterjed, személyes, a tanulók egyéni sajátosságaihoz igazodik.  Bensőséges, 

családias, a gondozás területeit is felvállalja. 

 

 

 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők és a pedagógusok együttműködése 

A gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekfelügyelők, ápolók munkája 

nélkülözhetetlen intézményünkben. Munkájuk kiemelkedő fontosságú a tanórákon 
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a differenciált fejlesztési eljárások megvalósításában, a tanulók szabadidejének 

eltöltésében, a gondozási teendőkben.  

Szoros team-munkában dolgoznak minden, az osztályban tevékenykedő 

pedagógussal. 

Rész vesznek minden iskolai szintű szakmai továbbképzésben. 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, 

osztályfőnökök feladatai 

Pedagógusok helyi intézményi feladatai 

 

 Az intézményben dolgozó pedagógus alapvető feladata a rábízott 

gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése. Gondoskodik a 

gyermekek személyiségének fejlődéséről, figyelembe véve az egyéni 

képességeket, a fejlődés ütemét. 

 Az intézmény belső szabályzatait ismeri, a rá vonatkozó szabályokat 

betartja, az előírt pedagógiai és adminisztratív feladatokat ellátja. 

 Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával tölti. 

 Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-

oktatással lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásokat tart.  

 Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli 

részében a nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

 

 A tanítási órákat és a tanórán kívüli foglalkozásokat pontosan és 

eredményesen megtartja. 

 Aktívan részt vesz a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai 

munkaközösségek munkájában. 

 Aktívan részt vesz az éves munkatervben rögzített rendezvényeken.  

 A tudomására jutott hivatali titkot megőrzi. 

 A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerzi az előírt 

minősítéseket. 

 Az iskola céljait képviseli a szülők előtt.  

 Figyelemmel kíséri az osztályterem, szaktanterem gondozottságát és 

pedagógiai szakszerűségét. 

 Adminisztrációját napra készen vezeti. 
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 A házirendet, órarendet és annak szabályait betartja és betartatja.  A 

közösségi élet védelme és a fegyelem kialakítása érdekében a tanulókat 

rendszeres életmódra szoktatja. 

 Tanítási napokon az első tanítási óra előtt 15 perccel köteles az iskolában 

tartózkodni, és az osztályban 5 perccel előbb a tanulókat a 

gyermekfelügyelőtől vagy a szülőtől kézből kézbe módszerrel átvenni, és 

délben ugyanígy átadni a délutános tanárnak. A tanuló felnőtt felügyelet 

nélkül nem maradhat! 

 Az óraközi szünetek közben tanítványaival együtt van.  

 Ha tanítási időben /szorgalmi időben/ távozik el, ehhez előzetes engedélyt 

kér az igazgatótól. Amennyiben napi munkáját a megszabott időben 

betegség vagy más halaszthatatlan ok miatt nem tudja ellátni, köteles 

igazgatójának azt időben, de legkésőbb a tanítás megkezdése előtt fél 

órával bejelenteni.  

 Az iskola belső szabályzatait, szokásrendjét igazgatói utasításait betartja. 

A házirend betartásában következetesen jár el. A bizalmas információkat 

megőrzi (a tanulók, szülők és az iskola belső életére vonatkozóan.) 

 

A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka 

 

 A tanítási órákat és a tanórán kívüli foglalkozásokat pontosan megtartja. 

 Elkészíti a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervét 

(tanmenetek, éves programok). 

 A tanulókról egyéni fejlesztési tervet készít, és ennek figyelembevételével 

végzi nevelő-oktató munkáját. 

 A pedagógiai programban elfogadottak szerint köteles tanítani. 

 

 A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáit 

alkalmazza a tanítási órákon. 

 A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 

módszereket, szemléltetést, ellenőrzést és értékelést alkalmaz a tanítási 

órákon. 

 A rendelkezésre álló szemléltetőeszközöket használja. A tanítás 

eredményessége érdekében készít minél több, a megértést segítő 

szemléltető ábrát, javaslatot tesz ilyenek beszerzésére. 

 Az iskolai és délutáni munkaegységes módszerrel érheti el a tanulók 

megfelelő fejlesztését. Ezért a gyógypedagógusok és a csoporthoz tartozó 

gyógypedagógiai asszisztens teamet alkot, rendszeresen megbeszélik az 

aktuális feladatokat, problémákat.  

 Egymás óráit látogatják. Szakmai konzultációt tartanak tapasztalataikról. 
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A tehetséges tanulók gondozása 

 

 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozásokat szervez a tehetséges 

tanulók részére. 

 Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket, 

bemutatókat, pályázatokat önálló szervez, vagy segít a szervezésben. 

 Részt vesz az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, 

vetélkedőkön, bemutatókon. 

 A tehetséges tanulókat felkészíti a különféle iskolán belüli és kívüli 

versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók gondozása, 

eredményes fejlesztése 

 

(Beilleszkedési és magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fogalma a 

tanulóink speciális pszichés-mentális állapota miatt nem értelmezhető) 

 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozásokat szervez a hátrányos 

helyzetű tanulók részére. 

 Gyermekvédelmi feladatokat lát el a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű  tanulók körében. 

 

 

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

 

 Szabadidős programokat szervez iskolán kívül (pl. színház-, 

múzeumlátogatás, kirándulás) és belül (pl. karácsonyi ünnepkör 

rendezvényei). 

 Részt vesz iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók 

megrendezésében. 

 Részt vesz a nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát 

erősítő (közös) programok szervezésében, lebonyolításában. 

 Részt vesz az iskola kulturális és sport életében, megbízás esetén annak 

szervezésében és lebonyolításában, a tanulók felkészítésében. 

 

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 
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 Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének 

irányítása, segítése. 

 Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség 

a programok szervezésében, részvétel a programokon. 

 Iskolai szintű kirándulások, táborok szervezése, segítség a szervezésben, 

részvétel a kirándulásokon, táborokon. 

  

Munkafegyelem, a munkához való viszony 

 

 A munkaköri kötelességeit teljesíti. 

 Pontos adminisztrációs munkát végez. A formai követelményeket, a 

határidőket betartja. 

 Az egyes tanév közben adódó feladatokat pontosan, határidőre elvégzi. 

 

Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

tevékenységében 

 

 A kötelezően választott szakmai munkaközösség munkájában aktívan részt 

vesz, a munkaközösség-vezető felkérésére vállal bemutató-tanítást.  

 Feladatot vállal a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

 Belső továbbképzéseket, előadásokat, bemutató órákat szervez, megtart. 

 

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

 

 Folyamatosan képezi magát. Házi továbbképzéseken kötelezően, külső 

továbbképzéseken évente egy-két alkalommal vesz részt. 

 Hétévenként (jogszabályban meghatározottak szerint) továbbképzésen vesz 

részt. 

 A továbbképzéseken tanultakat átadja a nevelőtestület tagjainak. 

 Publikál esetlegesen szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról 

folyóiratokban, kiadványokban. 

 

 

Az iskolai munka feltételeinek javítása 

 

 Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

 Bekapcsolódik az eredményes pályázatok megvalósításába. 
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 Segíti az iskolai alapítvány működését. 

 Az iskolai munka javítására törekszik új ötletekkel, az ötletek 

kivitelezésében, megvalósításában részt vesz (innováció). 

 Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálásában részt vállal. 

 

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 

 

 Részt vesz az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok 

ellátásában. 

 Részt vesz a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek 

előkészítésében. 

 Feladatokat vállal a nevelőtestületi feladatok megvalósításában. 

 

Aktív részvétel a tantestület életében 

 

 A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került pedagógusok 

munkáját, beilleszkedését segíti. 

 Feladatot vállal a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek 

szervezésében. 

 Részt vesz a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényeken. 

 

Az iskola képviselete 

 

 A pedagógus részt vesz a szülői értekezleten, tanulóiról felvilágosítást ad a 

szülőknek, tájékoztatja az iskolai teljesítményéről, szakmai tanácsaival 

segíti a szülők nevelőmunkáját. Információ adásában a pedagógus-etika és 

a gyermek érdeke vezérli. Előzetes megbeszélés alapján a szülőknek 

fogadóórát tart.  

 Segíti és részt vesz a szülői szervezet által szervezett rendezvényeket. 

 Bekapcsolódik az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek 

tevékenységébe 

 

Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus 

kollégákkal 
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 Tiszteletben tartja a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák 

személyiségét. 

 Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó a stílusa, hangneme 

és viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

 Kellő figyelmet, érdeklődést, megbecsülést és jóindulatot tanúsít a 

nevelőtársak felé (a pedagógus kollégákat segíti, a tapasztalatokat átadja, 

észrevételetek, bírálatokat elfogad). 

 

 

Osztályfőnöki munka tartalma, osztályfőnök feladatai 

 

 

 Ismeri a tanulók személyiségét, családi hátterét. Erre építve fejleszti 

önismeretüket, elősegíti egészséges testi és lelki fejlődésüket. Segíti az 

osztályközösség kialakulását. 

 Kiemelten figyel a hátrányos helyzetben élő vagy veszélyeztetett 

tanulókra. Kapcsolatot tart a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. a 

család- és utógondozóval és szükség esetén a pszichológussal. Indokolt 

esetben látogatást tesz a családnál vagy a lakásotthonban. 

 Fokozottan törődik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal. 

 Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy 

fejlődése érdekében intézkedést tart szükségesnek  

 Kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. Tájékoztatja az őket 

érintő kérdésekről.  

 Felhívja a szülők figyelmét a szociális és egyéb juttatásokra. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók mulasztását. Jelzi az igazgatónak az 

igazolatlan tanulói hiányzást. Igazolatlan mulasztás esetén a 

jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

 Adminisztratív feladatit pontosan, napi rendszerességgel végzi. Az 

osztálynapló bejegyzéseit ellenőrzi, szükség esetén gondoskodik azok 

pótlásáról. 

 Minden tanév elején ismerteti a tanulókkal értelmi képességeiknek 

megfelelően a házirendet, a balesetvédelmi előírásokat. 

 Szükség esetén a tanulókról pedagógiai véleményt ír. 

 A tanulók iratanyagát ismeri, az abban foglaltakat diszkréten kezeli. 

 Az éves munkaterv szerint tart szülői értekezletet, szervez nyílt napot a 

szülők számára. Előzetes egyeztetés után szükség szerint összehív 

rendkívüli szülői értekezletet. 

 Segíti és támogatja az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 
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 Szorosan együttműködik az osztályban tanító tanárokkal, délutános 

kollégákkal, gyógypedagógiai asszisztenssel, koordinálja az ott folyó 

oktató-nevelő munkát.  

 Óralátogatásokat végez az osztályban tanító kollégáknál, tekintse meg a 

délutáni foglalkozásokat félévente egy-egy alkalommal.  

 Értékeli a tanulók teljesítményét, eredményét félévenként. Javaslatot tesz a 

tanulók jutalmazására.  

 Tanév végén osztálybeszámolót készít a közös programokról, 

eseményekről. 

 Elkészíti tanév végén az osztálystatisztikát. 

 Vezeti a tanulói törzslapot és bizonyítványt. 

 Szükség esetén közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében, figyelemmel kíséri a tanulók ezen elfoglaltságát.. 

 Kapcsolatot tart az egészségügyi ellátást végző alkalmazottakkal (orvos, 

ápolónő) a tanulók egészségmegóvása érdekében. Segíti csoportja kötelező 

orvosi vizsgálatát.  

 Osztályát elkíséri különböző rendezvényekre és felügyeli a tanulókat. 

 Délutános kollégájával együtt otthonossá teszi az osztálytermet, ügyel 

annak tisztaságára, gondozottságára, pedagógiai szakszerűségére. 

Tanítványait az iskola, a tanterem berendezésének óvására, a rend és 

tisztaság szeretetére neveli. 

 

 A kollégiumban, lakásotthonban élő tanulókkal kapcsolatos észrevételeit 

jelzi a kollégiumi igazgatóhelyettesnek vagy a lakásotthoni 

igazgatóhelyettesnek. 

 Betartja az alapvető erkölcsi normákat.  

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendje 

 

Az intézmény minden tanulója különleges bánásmódot igényel, sajátos 

nevelési igényű. A teljes intézményi rendszer, pedagógiai tevékenységünk ennek 

megfelelő. 

 

Kiemelten tehetséges tanuló(azaz átlag feletti általános vagy speciális 

képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkező tanuló, akiben 

felkelthető a feladat iránti erős motiváció és elkötelezettség) a  jelentős mértékű 

kognitív zavarok esetén nem értelmezhető, de vannak tanulóink, akik egyes 

részképességek területén a társaiknál gyorsabban haladnak, kiemelkedően 

teljesítenek. 
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A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő pedagógiai tevékenységeink 

 

Tanulóink önmegismerő képessége korlátozott, ezért a „tehetség” felfedezése 

nagyrészt a pedagógus feladata. Az ő feladata a tehetség kibontakoztatásának 

segítése a személyiségfejlesztés érdekében.  

 

A tehetséggondozás feladatai: 

 

 A tanuló iskolánkba kerülésének időpontjától kezdve figyelni kell a 

szokásostól eltérő fejlődési ütemet, hajlamokat, érdeklődést. 

 A megtalált, felfedezett sajátos adottságokat folyamatosan gondozni, 

irányítani kell. 

 Meg kell találni azokat a színtereket, ahol a gyermek adottságbeli 

lehetőségeinek legfelső határáig eljuthat. 

 

A tehetséggondozás területei: 

 

 differenciált fejlesztő foglalkozások  

 változatos szakkörök 

 vonzó szabadidős tevékenységek.  

 

Területek, ahol gyermekeink tehetsége megmutatkozik:  

 

 humán képességek területe /vers, mesemondás, ének-zene, színjátszás, 

bábjáték, stb./ 

 készségtárgyak területe /kézügyesség, alkotómunkára való hajlam/ 

 sportolás /versenysport/.  

 

Iskolánk speciális helyzetéből adódóan a terápiás-felzárkóztató jellegű programok 

másik, tehetséggondozó aspektusát kell kiemelnünk, amikor a tehetség, képesség 

kibontakoztatását segítő tevékenységekről beszélünk:  

 logopédia: felkészülés segítése a versmondó versenyekre, ünnepélyekre, 

 gyógytorna:sportrendezvényekre, versenyekre való felkészítés, 

 könyvtár:a magasabb szintű ismeretszerzés segítése,  

 számítógépes ismeretek:emeltszintű kommunikációs képesség fejlesztése, 

magabiztosság fejlesztése, reakcióidő gyorsítása,  

 szakkörök (pl.: barkács, kézműves, szakács)az érdeklődés felkeltése, a 

hátrányok leküzdése mellett a tehetség kibontakozására is lehetőséget 

nyújtanak.  

 

Keressük a lehetőségeket külső szervezettekkel is, hogy tehetséges gyermekeink 

minél szélesebb körben megmutathassák teljesítményeiket.  
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanulókkal 

kapcsolatos tevékenységek 

 

Gyermekvédelmi feladataink:  

 

Tanulóink gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátása 

érdekében folyamatos kapcsolatot tart, illetve bővíti kapcsolatait: - a fenntartóval, 

a gyámhivatallal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, a települési 

önkormányzatokkal, a gyermekjóléti szolgálatokkal, a különféle intézményekkel, 

a szülőkkel. 

 

Gyermekvédelmi feladataink:  

 a gyermek körülményeinek alapos megismerése,  

 prevenciós stratégia tervezése,  

 támaszkodás a gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekre, 

kapcsolódási pontok feltárása, igénybevétele,  

 a veszélyeztetettségi tünetek, tünetegyüttesek feltérképezése, általános és 

specifikus jegyek elkülönítése,  

 csoportmunka: a pedagógusok, a család, a segítő munkatársak munkájának 

összehangolása,  

 védő-óvó intézkedések külső szervek bevonásával, folyamatos 

visszacsatolás,  

 a családok anyagi helyzetének figyelemmel kísérésével segélyezési ügyek, 

étkezési térítési díjak folyamatos rendezése,  

  a gyermek életútjának nyomon követése.  

 

Arra törekszünk, hogy a pedagógiai hatás ne maradjon az iskola falai között, 

hanem a gyermek környezetére is irányuljon, ami adott esetben a családot, az 

otthoni környezetet jelenti, hiszen célunk a gyermek majdani visszahelyezése 

primer közösségébe. 

 

A gyermek, a család körülményeinek legbiztosabb megismerésére a 

családlátogatás ad lehetőséget. Problémás esetekben a gyermekvédelmi és 

családgondozó szakember kíséretében történik. A látogatások gyakoriságát a 

gyermek helyzetében bekövetkező kedvezőtlen változások szabják meg.  

Ez a tevékenység a vezetői intézkedéseket is alapvetően segítheti, ezzel 

biztosíthatja a helyes gyámügyi döntések meghozatalát, pl.: a családok anyagi 

támogatásakor azt, hogy e segítség megfelelő helyen, megfelelő időben 

realizálódjon. 

Biztosítjuk a rászoruló tanulóknak, hogy a számukra vonzó szabadidős 

tevékenységekben, nyaralásokban részt vegyenek úgy, hogy az anyagi hátteret 

alapítványi segítségből, vagy pályázati pénzből biztosítjuk számukra. Ezek az 
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intézkedések egyébként intézményünk szociális hátrányokat enyhítő 

tevékenységének is szerves részei. 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

 

Az értelmileg akadályozott tanulók önrendelkezése, önállósága állapotuk miatt 

az átlagostól jelentősen eltérő, behatárolt.  

A személyes függetlenedés, önérvényesítés lehetőségeinek feltárása, az ahhoz 

szükséges kompetenciák elsajátítása, a beszűkítés feloldása, alapfeladatunk. A 

lehető legmagasabb szintű önállóság elérésére nevelünk.  

A tanulók majdani támogatott életmódra való felkészítését a saját sorsuk 

irányításában való maximális részvétel és egyenlőség biztosításával tervezzük.  

Azt a normalizációs elvekben meghatározott követelményt, hogy az akadályozott 

embert csak az általa betölthető szerepekbe állítsuk, de azokat ne értékeljük le, 

magunkénak valljuk. 

 

A tanulók sajátos helyzete miatt (a kognitív képességek jelentős elmaradása) a 

jogszabályokban leírt diákönkormányzat speciális formában működik 

intézményünkben.  

A tanulók képviseletét, a velük való kapcsolattartást, a véleménynyilvánítási és 

javaslati joguk elemi megvalósulását a következő módon valósítjuk meg:  

 

 Minden tanév elején a 7-12. osztályos tanulók közül az osztályfőnökök 

javaslatára a belátás, és a kommunikációs lehetőségek magasabb szintjén 

álló tanulókból 2-5 fős csoportot szervezünk.  

 A csoportot támogató tanár a csoport tanulóinak osztályfőnökeiből kerül 

megválasztásra. Megbízatása egy tanévre szól. 

 A csoport tagjainak véleményét az iskolavezetés a tanulók közösségét 

érintő fontosabb, a tanulók által ténylegesen megérthető ügyekben kéri ki. 

A csoportot támogató tanár segíti a megértést, véleménynyilvánítást. 

o A tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, 

elfogadásához, 

o a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, 

megszervezéséhez, 

o az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

o  az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

o a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének 

kialakításához, 

o az intézményi alapdokumentumokban meghatározott ügyekben 
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kialakított tanulói vélemény is csak támogatottan, érintőlegesen  

lehetséges. 

Diákközgyűlést segített formában szervezünk.  

 

 Írásos dokumentumot, mivel kevés tanulónk, és ők is csak elemi szinten 

jutnak el az olvasás, írásbeli kifejezőkészség alapjaihoz, a 

diákönkormányzat nevében az írni legjobban tudó tanuló szignál. 

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 

 

A tanulókkal való kapcsolattartás rendkívül szoros intézményünkben. A 

gyógypedagógiai fejlesztés nélkülözhetetlen feltétele az akár a gondozási 

feladatokat is ellátó, személyközeli, pozitív érzelmekkel áthatott sajátos 

kapcsolattartás. Az intézmény minden szakmai feladatot ellátó dolgozója 

egységesen képviseli ezen elveket, és valójában érvényes a technikai feladatot 

ellátó alkalmazottakra is. 

 

A pedagógus és a szülő közötti egyenrangúságon alapuló partneri kapcsolat a 

pedagógiai munka alapvető eleme, amelynek alapja a közös cél: a tanulók érdekeit 

képviselni. Azért, hogy a közös nevelés azonos elveken alapuljon, fontos a szülők 

és a pedagógusok összehangolt nevelői együttműködése. Mindkét fél érdeke, 

hogy az együttműködés formái, a találkozások minél hatékonyabbak legyenek és 

a tanulók problémáira közösen találjuk meg a legjobb megoldást. Ebben a 

folyamatban részünkről a legfontosabb az empátia, a bizalom.  

Az intézmény pedagógiai programjáról, illetve a házirendről a szülők az 

osztályfőnököktől vagy az igazgatóhelyettesektől kaphatnak tájékoztatást, illetve 

az intézményi honlapon olvashatják. 

Célunka családi szocializáció, a szülő indirekt módon való segítése.  

 

A szülőkkel történő kapcsolattartási formák: 

 

 Napi kapcsolat szülő és pedagógus között. 

 Napi kapcsolat szülő és iskolavezetés között. 

 Szülői értekezlet- egy tanévben három alkalommal: tanévelején, félévkor, 

tanév végén – osztályszintű – feladata, hogy tájékoztassuk a szülőket:  

o gyermekük előmeneteléről,  

o az osztály aktuális munkájáról, esetleges problémáiról,  

o az osztályban és az iskolában jelentkező feladatokról.  
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 Szülői értekezlet– iskolai szintű – Aktuálisan szervezettaz intézményt 

érintő fontos döntések esetén. 

 Szülőklub – elsősorban a szülők kérésére szerveződik, az őket érdeklő 

kérdésekre kaphatnak választ, illetve hallgathatnak előadást /logopédus, 

gyógytornász, egészségügyi szakember részéről vagy a fogyatékosokat 

érintő jogszabályváltozásokról./ Nevelési kérdésekben pszichológus 

vezetésével kaphatnak támogatást. 

 Fogadóóra -lehetőség a szülők számára, hogy egyénileg kapjanak 

információt gyermekük előmeneteléről, magatartásáról, teljesítményéről,és 

lehetőség a pedagógusok számára, hogy párbeszédet, pedagógiai 

konzultációt folytassanak a szülőkkel, közösen találjanak megoldást 

pedagógiai, családi, egyéb problémákra.  

 

 Nyílt órák, nyílt napok – célunk: 

o hogy a szülőket az iskolai nevelő-oktató munka tényleges 

támogatására megnyerjük,  

o a szülők is megtapasztalhassák gyermekük teherbírását, 

teljesítményét, reális képet alkotva ez által róluk,  

o a szülő a látottakat, tapasztaltakat az otthoni 

segítségnyújtásban is alkalmazni tudja.  

 Szülők faliújsága, iskolaújság, intézmény weboldala:A jogszabályok 

változásáról, kedvezmények, juttatások hozzáférhetőségéről, illetve az 

iskola programjairól, aktuális hirdetményeiről kaphatnak felvilágosítást a 

szülők.  

 Családlátogatás:- a tanuló és a szülő megismerésének egyik legjobb 

módja. - Családjaik többségében az életvezetés az átlagostól lényegesen 

eltérő értékrendszerben működik. Ennek tapintatos ellensúlyozása is 

nagyon sok esetben a pedagógusra vár. Mindezt úgy próbáljuk megoldani, 

hogy a pedagógus nem hivatalos személyként, hanem mint együttműködő 

partner van jelen.  

 Segítséget, tanácsot adunk az iskolában végzett tanulók 

továbbtanulásához, illetve felnőtt intézményekbe való elhelyezéséhez. 

 Szülői munkaközösség működtetése, bevonása az intézmény életébe.  

 Az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken való szülői részvétel 

támogatása. 

 Együttműködési lehetőség az iskola alapítványával. 

 A szülői elégedettséget a továbbiakban is évente kívánjuk mérni, értékelni 

a tanév végén. 

 

 

Az iskola meglévő külsőkapcsolatrendszere: 
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Intézményünk feladatainak ellátása érdekében folyamatos kapcsolatot tart: 

 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IX.Tankerület 

 A nevelő-oktató munkát, az iskola működését közvetlenül vagy közvetve 

segítő más intézményekkel.  

 Társintézményekkel. 

 Szakértői bizottságokkal. 

 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatokkal. 

 Gyámhivatalokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, 

 A  települési önkormányzatokkal. 

 Az oktatásért felelős mindenkori minisztériummal, államtitkársággal. 

 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral. 

 Fogyatékosok felnőtt intézményeivel. 

 Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetségével. 

 Sportegyesületekkel, szövetségekkel – Speciális Olimpiai Szövetség, 

MÉS, BEAC atlétikai szakosztály 

 Különféle egyesületekkel, alapítványokkal (Értük-velük, Conditio 

Humana, Down Alapítvány, Kézenfogva Alapítvány) 

 Intézményünk Hendikep alapítványával 

 Intézményünk – mint külső gyakorlóhely – segítséget nyújt, részt vállal a 

szakemberképzésben. 

 Módszertani központunk segítséget ad a középsúlyosan értelmi fogyatékos 

tanulókat integráltan nevelő iskolák pedagógusainak.  

 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai elvek 

 

Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet bárki elvégezhet a sürgősségi 

ellátás megkezdése előtt azért, hogy a baleset vagy hírtelen egészségkárosodás 

következményeit elhárítsa. 

 Az elsősegélynyújtás sikeres megvalósításához meghatározott szintű és 

mélységű elméleti és gyakorlati ismeret szükséges. Ezek megléte 

értelmileg akadályozott tanulók esetén jelentősen korlátozott. 

 Intézményünkben a gyerekek testi épségéért a felügyeletükre kijelölt 

felnőtt a felelős. Minden nevelési év megkezdésekor, ill. kirándulások, 

szabadtéri elfoglaltságok előtt, a felnőtt a gyerekek életkorának ill. értelmi 

fejlettségének megfelelően ismerteti az egészségük ill. testi épségük 

megóvására vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat.  

 Iskolán kívüli szervezett foglalkozásokhoz szülői engedély szükséges 

minden esetben.  
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 Baleset bekövetkezte esetén a gyerek felügyeletével megbízott felnőtt 

feladata az elsősegélynyújtás, a szülő értesítése, ill. szükség esetén mentő 

hívása.  

 Bizonyos esetekben a gyerekeknek csak az a feladatuk, hogy felhívják a 

felnőttek figyelmét a bajra, ill. segítséget kérjenek.  

 Minden osztályfokon elvárható a mentők hívószámának ismerete: 104  

 Gyerekek védelme érdekében a bejárati ajtók zárva tartandók. Azokon 

gyermek csak felnőtt kíséretében hagyhatja el az épületet. Ugyanez 

vonatkozik a lift használatára is.  

 Udvaron is csak felnőtt felügyelete mellett lehet kint gyermek. Szabadtéri 

játékok-hinta, mászóka- használata esetén fokozott felnőtt felügyelet 

szükséges.  

 

 

Elsősegélynyújtásban elvárásunk az, hogy a helyzetet felismerve a tanulók 

minden esetben a felnőtt segítségét kérjék. 

 A balesetvédelemmel kapcsolatos további feladatainkat az Egészségfejlesztési 

programban részletezzük.  
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1. számú melléklet 

A pedagógiai  program  törvényi  háttere 

 

Magyarország Alaptörvénye  (2011. április 25.) 

 

2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről  

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet  A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

2003. évi CXXV. törvényaz egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

22/2013. (III. 22.) EMMI  rendelet  az egyes köznevelési tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról 
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2. számú melléklet 

 

Egészségfejlesztési program 

 

Mottó: „Szeresd egészségedet, mert az a jelen. Védd a kis gyermeket, mert ő a 

jövő. Őrizd szüleid egészségét!!! –mert A múlton épül föl a jelen és a jövő.”    

Bárczi Gusztáv (1926) 

Fogalmak 

 

 Egészség: Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális 

jóllét állapota. Nem passzív állapot, hanem folyamat. 

 

 Egészségnevelés: Olyan, változatos kommunikációs formákat használó, 

tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel 

kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a 

környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű 

egészségnevelés cselekvésorientált tevékenység. 

 

 Egészségfejlesztés: Az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, 

hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. 

 

Helyzetkép 

 

Az egészségnevelés, egészségfejlesztés szempontjából fontos tényezők: 

Az épület és berendezése 

 Korszerű, világos, felújított épület, melyben az iskola és a kollégium működik. 

Akadálymentesített, felvonóval felszerelt, mozgássérült WC-vel ellátott. A 

felső szinten a fejlesztő iskolai részleg kapott helyet.  

 Az épület belülről barátságos: növények, dekorációk, falfestések teszik 

esztétikussá a folyosókat és a lépcsőházat. 

 Az osztálytermek berendezése korszerű, a tanulók életkorához, magasságához 

alkalmazkodó asztalokkal, székekkel, színvonalas technikai berendezésekkel. 

Étkezés 

 Az ebédlő tágas, világos, az iskolai és a kollégiumi étkezések zajlanak benne, 

délben két turnusban.  
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 Főzési lehetőség hiánya miatt az ételt hozatjuk, ami mennyiségileg elegendő, 

megfelel az egészséges táplálkozás feltételeinek. 

 A terítékek, étkezési eszközök jó minőségűek, higiénikusak, alkalmasak a 

kulturált étkezési szokások elsajátítására. 

Az iskola udvara, kertje 

 Ez az iskola egyik erőssége. Viszonylag nagy kiterjedésű zöld terület, ami 

biztosítja az állandó jó levegőt és a területet a folyamatos sportolásra, 

mozgásra. Gumiburkolatos sportpályával rendelkezünk. Korszerű kültéri 

famászókákkal, hintákkal van felszerelve az udvar.  

Erőforrások 

Személyi erőforrások 

 intézményvezető, helyettesek,  

 munkaközösségek 

 betegszobai dolgozók: iskolaorvos, ápolónők, pszichiáter, védőnő, 

 testnevelők, gyógytornászok,  

 oktató- és nevelőtanárok, 

 gyermekfelügyelők, pedagógiai asszisztensek, 

 családgondozó 

 szülők, 

 gyermekjóléti szolgálatok, 

 családsegítő szolgálatok 

 ÁNTSZ szakemberei 

 

Anyagi erőforrások 

 iskolai költségvetés  

 Hendikep alapítvány, 

 pályázatok. 

 

Általános célok, feladatok, elvárások 

 

Az egészségnevelési, egészségfejlesztési problémák mind komplexek. Ezért a 

programnak rendszerszemléletűnek kell lennie, azt a gondolkodásmódot kell 

követnie, hogy minden mindennel összefügg, az egészségnevelés, 

egészségfejlesztés más elemekkel /pl.: testnevelés, környezeti nevelés) együtt 

nagyobb rendszerek része.  

A program 

 

 legyen élethosszig tartó és az élet minden területére kiterjedő, 
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 legyen lokális és globális egyszerre, 

 legyen tevékenységre orientált és neveljen együttműködésre, 

 neveljen problémamegoldásra, 

 neveljen új értékrendszerre. 

 

A program teremtsen lehetőséget 

 a  értelmileg akadályozott tanulók jobb életminőségének elérésére, 

 az egészséges életmód, a harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel 

szokásrendszerének kiépítésére, s az ehhez szükséges ismeretek, készségek 

attitűdök elsajátítására, kialakítására. 

 minden rendelkezésre álló módszerrel segítse elő a tanulók és a tantestület 

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 együttműködés kialakítására a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola 

egészséges környezet legyen. 

 kiemelten az egészséges táplálkozáshoz, a testedzéshez és a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez, a testi és lelki egészség fejlesztéséhez, a szenvedélybetegségek 

megelőzéséhez, az agresszió és iskolai erőszak megelőzéséhez, a baleset-

megelőzés és elsősegélynyújtáshoz és a személyi higiéné elsajátításához nyújtson 

intézményi szintű programot 

 

Konkrét célok, feladatok 

 a tanulóknak legyenek alapvető ismereteik az emberi szervezet működéséről, 

az egészséges életmód és az egészség összefüggéseiről, az egészséget 

fenyegető tényezőkről, 

 a betegségek és balesetek megelőzésének módjairól, 

 az egészségkárosító szokások és szenvedélyek kialakulásának megelőzéséről, 

 alakuljon ki a sportoláshoz, a mozgáshoz való pozitív viszonyuk, 

 alakuljon ki, fejlődjön az egészséges táplálkozáshoz szükséges képességük 

 fejlődjön szabadidő kultúrájuk, 

 alakuljanak, fejlődjön az egészséges életvitelhez szükséges képességeik, 

  teremtsünk lehetőséget az egészséges állapot pozitív élményként történő 

megélésére, 

 segítsük a mindennapi élet döntése során az egészségesebb lehetőség 

kiválasztását, 

 ismertessünk meg a tanulókkal néhány gyógynövényt, alkalmazzunk enyhe 

lefolyású betegségek esetén alternatív gyógymódokat. 

 ismerjék az elsősegélynyújtás elemi ismereteit (pl. balesetnél kinek kell 

szólni) 
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 a tantestület mentálhigiénéjének figyelemmel kísérése és programterv 

kidolgozása 

 

Feladatunk 

 a tanulók fizikai állapotának felmérése, védelme, fejlesztése,  

 a gyermekek gondozása, testi szükségleteiknek, mozgásigényüknek 

kielégítése, 

    a gyermekek egészségének védelme, edzése, 

 az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az egészségmegőrzés 

szokásainak kialakítása, kiemelten a szexuális nevelést 

 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása, 

 felkészítés a veszélyes helyzetek kezelésére 

 felkészítés a veszélyes anyagok megismerésére 

 a közlekedés szabályok (tömeg, gyalogos) megismertetése 

 megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, preventív és 

korrekciós feladatok ellátása. 

 a tanuló értelmi szintjének megfelelő szabadidős tevékenységek megtervezése 

és megvalósítása 

 pozitív személyiségszokások megerősítése 

 korszerű, hatékony, az élethossznak megfelelő egészségnevelési módszerek 

összegyűjtése és alkalmazása 

 együttműködés folyamatának kidolgozása a pedagógiai, egészségügyi, 

gyermekvédelmi szakemberekkel és szülőkkel 

 

Iskolai szintű feladatok 

 

 előadások: bántalmazás megelőzése, agresszió kezelése 

szexuális nevelés 

 szakmai napok 

 versenyek 

 projektek 

 nyaralások, táborok 

 

Feladatok tanórai és tanórán kívüli keretekben 

 meg kell keresni és találni azokat a csatlakozási pontokat az egyes tantárgyak 

között, amelyek az egészségnevelést, egészségfejlesztést szolgálják, 

 az egyes tantárgyakba hangsúlyosan be kell építeni az egészségnevelési, 

egészségfejlesztési feladatokat, 

 a kapcsolódó tantárgyak óráinak tömbesítésével évente kétszer félnapos túra 

szervezése 
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 rendszeres lúdtalptorna, 

 a gyógytornászok által összeállított 10 perces gerincjavító feladatsor beépítése 

a mozgásórákba. 

 a tanórán kívüli foglalkozások az egészségnevelés fontos színtere, mely 

lehetőségeiben a legalkalmasabb arra, hogy a mindennapi egészséges 

életmódhoz tartozó szokásrendszereket kialakítsuk és gyakoroljuk.  

 tanórán kívüli foglalkozásokon (délután, hétvége, táborok) lehetőséget kell 

teremteni és kiemelt figyelmet kell fordítani az egészségfejlesztésre és 

nevelésre.  

 

 

Módszereink 

 

 Játékok: szituációs, memóriafejlesztő, érzékelést fejlesztő, ráhangoló, 

bizalomerősítő, kapcsolatteremtő, drámajátékok, 

 Modellezés 

 Riport módszer: direkt riportok, fotóriportok. 

 Terepgyakorlati módszerek: egyszerű megfigyelés, célzott megfigyelés, 

mérések, stb. 

 Közösségépítés. 

 Művészeti kifejezés – a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén. 

 Akciók: vetélkedők, pályázatok, kiállítás rendezése. 

 Felvilágosító előadások 

 

Kommunikációs csatornák 

 

 Iskolarádió: tájékoztatás, felvilágosítás, felhívások. 

 Iskolaújság 

 Weboldalunk: www. frissdio.hu  

 Orvosi előadások az egészséges életmódról, táplálkozásról, stb. 

 Szakmai tanácskozás – pl.: nevelési értekezlet. 

 Nyílt napok. 

 Szülői értekezlet. 

 Szülői faliújság. 

 Plakátok, rajzos felhívások a tanulóknak. 
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Az egészséges táplálkozás 

 

Az energia bevitelnek és az energiafelhasználásnak egyensúlyban kell lennie. 

Fontos, hogy nemcsak azt kell megenni, amit szeretünk, hanem azt is, ami 

hasznos, értékes szervezetünk számára. Szintén lényeges szempont a 

rendszeresség. 

 rendszeres táplálkozás az intézményben megvalósul- napi ötszöri, illetve 

háromszori 

 az étel minősége és összetételét a heti étlapot követve az igazgató-helyettesek 

ellenőrzik és jelzik a ételszállító cégnek, ha nem megfelelő (teljes kiőrlésű 

liszt, tejtermékek aránya, gyümölcsök, szénhidrát és zsírban szegény ételek) 

  kollégiumban a túlsúlyos tanuló nem kap repetát 

 Alapítványunk a helyes táplálkozást segíti heti egy alkalommal gyümölcs és 

zöldségnapokkal 

 részt veszünk a gyümölcsprogramban- hetente más-más gyümölcsöt/zöldséget 

kapnak tanulóink  

 ételallergiás tanulóink számára a megfelelő étkezést biztosítjuk 

 

Mindennapos testnevelés, testmozgás 

 

Az iskolai testnevelés és sport sajátosan összetett műveltségi terület, mely része a 

tanulók testi-, motoros-, lelki-, érzelmi- és szociális fejlődését szolgáló teljes körű 

iskolai egészségfejlesztésnek, mozgásprogramnak, személyiségfejlesztésnek. 

A rendszeres fizikai aktivitás fontos szerepet játszik az egészséget és az 

életminőséget befolyásoló népbetegségek megelőzésében (túlsúly, szív- és 

érrendszeri, mozgásszervi zavarok, stb.). A stressz, a fizikai, a lelki és a szellemi 

terhelések könnyebb elviselésének is fontos eszköze a mozgás, a sport. 

A testnevelés a motoros tanulás, cselekvésbiztonság fejlesztése révén fejleszti a 

tanulók személyes készségeit, képességeit, kompetenciáit, mindezzel hatva a 

személyiség fejlődésére is. 

A differenciálás és a motiváció a fejlesztés kiemelt alapelvei, melyek át kell 

hassák a mozgás és testnevelés egész folyamatát. 

A stressz és feszültségoldás módszereként fontos szerepet kap a relaxáció. 
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Az értelmileg akadályozott emberek személyiségfejlődése még nagyobb 

mértékben függ a korai életkorban szerzett mozgásos tapasztalatszerzéstől és a 

mozgásos tevékenységtől, mint ép fejlődés esetén. 

Az énkép kialakulásához és a testséma kifejlődéséhez elengedhetetlen a jól 

kivitelezett és begyakorolt mozgások megtapasztalása. Ezen kívül lényeges, hogy 

a kommunikáció és a szocializáció kivitelező eszköze a mozgás.  

A társadalmi integrációt nagyban elősegíti, ha az értelmileg akadályozott ember 

mozgásképe mindinkább hasonlít az épekére, magatartása, mozdulatainak 

összerendezettsége nem tér el feltűnően a megszokottól.   

Célunk: 

 tanulóinkban alakuljon ki a sportoláshoz, a mozgáshoz való pozitív 

viszonyuk, 

 a mozgásnevelés az iskolai élet minden területén (tanórákon, tanórán 

kívüli tevékenységben, szabadidőben) jelentkezzen, 

 a mozgás egészségmegőrző szerepének tudatosítása a tanulókban, 

 a mozgásnevelés egységes szemléletének kialakítása, 

 a tanulók fizikai állapotát tudjuk követni, mérni és ezeket az információkat 

a tanuló egészségmegőrzése érdekében felhasználni 

 

Feladataink: 

 a mindennapi mozgáslehetőség biztosítása 

 sportolással/mozgással kapcsolatos programokon való részvétel biztosítása 

 minél több, változatosabb mozgásos lehetőség és sportolási tevékenységek 

sokszínűségének biztosítása (szakkör, leigazolt sportoló) 

 tanulóink ortopédiai ellátása és kezelése  

 tanulóink fizikai állapotának mérése 

 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és 

biztonságos környezet biztosítása, 

 megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, preventív és 

korrekciós feladatok ellátása. 

 

Mindennapi testnevelés, testmozgás biztosítása 

 

 

 

 a törvény által előírt, a helyi tantervben szereplő mindennapi testnevelés 

tartása tanórák keretében 
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 a kollégiumi nevelési programban heti 5 mozgásfoglalkozás a kötelező, 

melynek formái: mozgás a tornateremben, mozgásszobában, 

konditeremben kollégiumi foglalkozás keretében, asztalitenisz, néptánc, 

sportkör a tehetséggondozás keretében 

  lúdtalp torna osztály keretében 

 a délután folyamán minden nap kötelező a levegőzés biztosítása a tanulók 

részére, melynek formái: külső program, udvari játék, séta, közlekedés a 

városban 

 

Sportélet intézményünkben:  

 

Iskolánkban diák sportegyesület működik, melynek célja a tanulók 

egészségvédelme, életmód-formálása. Mindezt játékosan, változatos 

mozgásformákkal tesszük, versenylehetőségek biztosításával. Versenyeztetésüket 

a BEAC Atlétikai Szakosztályával való együttműködésünk teszi lehetővé. 

Sportoló tanulóink BEAC-Diószeghy SE néven, a Budapesti Egyetemi Atlétikai 

Club versenyzőiként járják az ország és a nagyvilág sportstadionjait, 

sportcsarnokait. 

 rendszeres versenyeink:  

 Atlétika: OB (Országos Bajnokság) tavasszal (MPS) 

                OB. valamint  mini maraton tavasszal (MSOSZ) 

 Kosárlabda: Regionális versenyek tanévente négyszer 

(MSOSZ) 

 Utánpótlás verseny (MPSZ) 

 Kispályás foci: OB ősszel (MSOSZ) 

 OB tavasszal (MPSZ) 

 Torna: országos versenyek ősszel, tavasszal (MSOSZ) 

 sporttevékenységeink: atlétika, futball, kosárlabda, kerékpáros, 

görkorcsolya és tollaslabda sportágakban az őszi és tavaszi hónapokban. 

 korcsolyázás 

 sportkörök és sportszakkörök 

 sportversenyek leigazolt játékosokkal 

Mozgásnevelés 

 

A testi és mozgásnevelés kiegészül gyógytorna foglalkozásokkal. Az év eleji 

felméréskor a gyógytornászok eldöntik, hogy ki vesz részt egyéni és csoportos 

gyógytornában. Az év elején kerül sor ortopéd orvosi szűrésre is. A gyógytornász 

szakemberek ezt is figyelembe veszik és így választják ki a gyógytornára 

leginkább rászorulókat, mivel a személyi feltételek és az órakeret behatárolják a 
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lehetőségeket. Az egyéni kezeléseken kívül kisebb létszámú gerinc és fogyasztó 

csoportok működnek. 

A mozgásnevelés az alábbi területekre terjed ki: 

 a mozgásos gátlások oldása 

 a túlmozgások célirányossá tétele 

 az egyensúly, a gyorsaság, az erő az edzettség, az állóképesség növelése 

 a manualitás fejlesztése 

 a harmonikus mozgás kialakítása 

 mozgásérzékelés és tájékozódás fejlesztése 

 

Mozgásfejlesztés/terápiák iskolánkban:  

 

 TSMT 

 Ayres terápia 

 lovas terápia  

 úszásoktatás  

 gyógytorna 

 

Tanulóink fizikai mérése, szűrővizsgálatok 

 

 felmérés   

2006 óta használunk egy saját felmérőlapot, ami a Hungarofit ill. a Mini 

Hungarofit alapján készült, az értelmileg akadályozott tanulókra adaptálva. A 

felmérést minden év végén elvégezzük és dokumentáljuk. A teszt az egyes 

gyermek egyéni állapotának, fejlődésének nyomon követésére szolgál. Aerob 

kapacitás (futás), dinamikus erő-állóképesség (helyből távolugrás, felülés-

hasizom, hason fekvésből törzsemelés-hátizom, fekvőtámasz) és ügyesség, 

egyensúly érzék felmérését végezzük el. 

 NETFIT felmérésben is részt veszünk 

 ortopéd vizsgálat, szűrés 

Évente egy alkalommal történik a szűrővizsgálat, a rászorulók ingyenes 

gyógycipőt, ülőlabdát, ülőkorongot kapnak. A vizsgálat eredményét figyelembe 

veszik a gyógytornára való kiválasztásban. 

 

Eszközeink:   

 

 kondi gépekkel felszerelt mozgásszoba: futópad, szobabicikli, lépcsőző 

gép, evezőpad, elliptikus tréner, hasizom-erősítő gépek.  
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 az udvaron is van többféle mozgásra serkentő játék, hinták, mérleghinták, 

csúszda, mászó-vár. Vannak háromkerekű biciklik, rollerek. 

 kerékpárok, gördeszkák, görkorcsolyák, korcsolyák 

 TSMT, Ayres eszközök 

 

Egészségügyi ellátás intézményünkben 

 

 osztályvizsgálat: 6-14 éves korig félévente egyszer,14-18 éves korosztály 

számára évente egyszer, 

 fogorvosi vizsgálat/szűrés: évente egy alkalommal, illetve szükség    

szerint, 

 ortopédiai vizsgálat: évente egy alkalommal, a rászorulóknak ingyenes 

gyógycipő, ülőlabda, ülőkorong, 

 tüdőszűrés: 16 éven felülieknek évente egy alkalommal, 

 a diétásoknak: időszakosan és szükség szerint, 

 krónikus betegeknek ellenőrzés, kontrollvizsgálat a szakorvos által 

megadott időben, 

 oltások, gyógyszerek, 

 pszichiáteri segítség: havonta egyszer, illetve szükség szerint, 

 elsősegélynyújtás.  

 

A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

 

A tanulóinkra jellemző a testi és lelki egészség nagyobb esendősége, ezért 

különösen hangsúlyozzuk e fejlesztési területet. Intézményünk személyi és tárgyi 

környezetével egyaránt segíti azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok 

egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik.  

Célunk: 

Alakítsuk ki tanulóinkban azokat a pozitív beállítódásokat, magatartási formákat 

és szokásokat, melyek egészséges életvitelre ösztönzik őket. Próbáljunk hatással 

lenni az otthoni egészséges életmód kialakítására. Ha az egészségérték más 

értékekkel egymást erősítve értékrendszerrészerveződik, akkor életvezetési 

gyakorlattá válhat.  

Feladataink: 
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 képes legyen szabadidejét hasznosan, tevékenyen eltölteni a tanuló, 

szabadidő programokból képes legyen igényeinek és képességeinek 

megfelelően választani, 

 ismerje a környezet, a háztartás az iskola, a közlekedés a veszélyes 

anyagok egészséget veszélyeztető tényezőit. Képes legyen problémák 

jelzésére a felnőtt felé. 

 tudjon biztonságosan közlekedni 

 törekszünk a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésére 

 A szexuális viselkedés kultúrájának, az örömteli párkapcsolatok 

jelentőségének kérdéskörét a serdülő kortól kezdve hangsúlyosan érintjük 

minden fejlesztési szintéren, és minden gyermekkel foglalkozó 

szakemberrel. 

 magatartásforma elsajátítása 

 személyi higiéniára való nevelés 

 aktív cselekvés 

 egészséges környezet  
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Szexuális nevelés intézményünkben 

 

Közös alapelveink: 

 Egyéni bánásmód elve: a szexuális nevelés során nagy hangsúlyt fektet 

intézményünk a különböző okokból fellépő hátrányok kezelésére, a 

sajátosságok mindenkori figyelembevételére. 

 Normakövetés elve: alapvetően a többségi társadalomban elfogadott 

szexuális viselkedéshez, magatartáshoz igazodunk elvárásainkban, 

tudomásul véve a speciális szükségleteket. 

 Mindenkori segítő attitűd: elvárt a tanulók szexuális viselkedésével, 

esetleges problémáival szemben tanúsított támogató hozzáállás a nevelők 

részéről. 

 Állandó, folyamatos együttműködés: a gyermekkel kapcsolatba kerülő 

szakemberek teljes körének együttmunkálkodása szükséges és elvárt. 

 A témában való tájékozottság: folyamatos képzés szükséges.  

 Megfelelő tájékoztatás: fontos a szülők és esetleges más segítő 

szakemberek lehetőség szerinti bevonása az együttműködésekbe. 

 Prevenció és esetkezelés: intézményünkben folyamatos megelőző munka 

és az egyes esetekre szerveződött team munka folyik. 

 Rendszerszemléletű kezelése a problémáknak: esetjelző rendszer 

működtetése. 

 

 

Formái: 

 

 Tantárgyakba beépítve: Délelőtt folyó oktató, nevelő munka során több 

tantárgy tananyagában megjelennek a szexuális neveléshez tartozó témák. 

 

 Preventív nevelés: Kollégiumi foglalkozás keretében működő 

foglalkozások, lány/fiú csoportbontásban, azoknak a tanulóknak, akiknél 

értelmi képességük ezt lehetővé teszi.  

Fő témakörei:  

 Énkép és testséma. 

 Nemi jellegek. 

 Higiénia. 

 Öltözködés. 

 Társas viselkedés, illemtan. 

 Önismeret és társismeret. 

 Szexuális viselkedés, intimitás. 

 Család- és jövőkép. 
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Szűrőrendszer működése: 

 Kérdőív  - tanulóink szexuális viselkedéséről (kivétel nélkül, mindenkire 

vonatkozóan, általános jelleggel)  

 Állandó helyzetkép 

 „Veszélyeztetett” gyerekek kiszűrése - a témában hangsúlyosabban 

érintettek szűk körének behatárolása  

 Egyénre szabott kezelési tervek 

 

 

Jelzőrendszerünk: 

 

Jelzőrendszer 

 

Történés Észlelő  

   Jelzés  

 Koordinátorok  

Karácsonyné Kovács Nikoletta, osztályfőnökök 

   Tájékozódás  

1-2 nap   Információgyűjtés  

  Megbeszélés összehívása 

 Team  

(az esetről tudó, a gyermekkel foglalkozó szakemberek, 1-2 szex 

team tag, koordinátor) 

  A begyűjtött információk egyeztetése  

 

jegyzőkönyv 

  Megoldások keresése 

  Azonnali döntéshozatal 

  Szükség esetén a vezetőség, esetleg 

szülő/k bevonása a döntésbe 

Döntés- 

hozatal 

Döntés közlése 

  Az érintettel/ekkel kapcsolatba kerülő  

  Vezetőség  

  Szülők, Gyám  

  Szükség esetén jelzés más intézmény felé 

(Gyermekjóléti,Családsegítő,Rendőrség),   

gyermekvédelmi intézkedés céljából ! 

 

A jelzőrendszer mellett, egy állandó „szűrőrendszer” működtetése! 
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A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 

 

Cél: Tanulóink biztonságban legyenek intézményünkben. Testi, lelki, szexuális 

bántalmazás, zaklatás ne érhesse őket sem az intézményben, sem otthon. 

Jelzőrendszer és protokoll működjön, mely képes minél hamarabb felfedni, ha 

bármilyen bántalmazás éri tanulóinkat.  

 iskolai munkatervünkben minden évben megjelenő „Intézményi agresszió 

kezelése, megelőzése” címmel tanulói programokat szervezünk, melyben 

sport, kézműves, táncfoglalkozásokat tartunk szülői részvéttel.  

 az intézményben használt tanítási, nevelési módszerek a pozitív 

megerősítésre épülnek, melyek a tanulók személyiségfejlődését segítik.  

 tanulóink egyedül nem maradhatnak, „kézből-kézbe” módszert 

alkalmazzák kollégáink 

 iskolánkban működő szexteam által kidolgozott jelzőrendszer és protokoll 

működtetése a szexuális zaklatás elkerülése érdekében  

 Szülők részére –valamelyik kommunikációs csatornán keresztül évente 

egyszer e témakört érintjük. 

 Pszichiáter segíti munkánkat, magatartás súlyos zavarával küzdő 

tanulóinknak orvosi ellátást biztosít. 

 Lakásotthonban pszichológus segíti az ott dolgozók munkáját és a tanulók 

lelki fejlődését. 

 A kollégiumba érkező tanulókat megvizsgálja az ápoló, amennyiben 

külsérelmi nyomokat fedez fel, jegyzőkönyvet vesz fel és jelenti az 

igazgatónak. Az igazgató további intézkedést tesz gyermekvédelmi 

intézmények felé.  

 A kollégiumban éjszaka éber ügyelet van, két gyermekfelügyelővel. 

 

Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

 

Célunk: Tanulóink váljanak képessé –kísérettel- iskolánk szűk és tágabb 

környezetében helyesen, megfelelő fegyelemmel közlekedni gyalogosan és 

különböző közlekedési eszközön. Ismerjék fel az alapvető veszélyforrásokat a 

közlekedésben, otthon és az iskola területén. Elsősegélynyújtásban elvárásunk az, 

hogy a helyzetet felismerve, kérjék felnőtt segítségét minden esetben. 

Azoknál a tanulóknál, akik nem képesek a fent említett készségeket elsajátítani, 

náluk a célunk a biztonságos környezet megteremtése és az állandó felnőtt 

felügyelet biztosítása. 

Feladataink: 



38 
 

 biztonságos közlekedés elsajátítása (közterületen, járművön)  

 az intézmény területén tisztába legyenek a „szabad” és „tilos” 

tevékenységekkel 

 gyalogos és kerékpár közlekedési ismeretek nyújtása 

 ismerjék a közlekedés veszélyeit, balesethelyzeteit 

 tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok (házirend) megismertetése és 

minden tanév elején ezek átismétlése- értelmi képességük mértéke szerint 

 tanulóink egyedül nem maradhatnak, „kézből-kézbe” módszert 

alkalmazzák kollégáink 

 tűzriadó (évente) 

 kollégiumban kulccsal zárható ablakok 

 szabad konnektorok biztonságossá tétele  

 

Személyi higiéné 

 

Cél: Tanulóink ápoltsági szokásainak kialakítása, különös figyelmet fordítva a 

szociálisan hátrányos helyzetű tanukra. 

  „Önkiszolgálás” és „Életvitel és gyakorlat” tantárgyakban 

készségfejlesztés 

 mindennapi fogmosás  

 alapvető tisztálkodási szokások kialakítása 
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Fejlesztő iskola egészségnevelési programja 

 

Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok  

 

A tanulók egészségének védelme, megőrzése minden nevelő, gondozó 

(gyógypedagógus, asszisztens, dajka, ápoló) alapvető kötelessége. Tanulóink 

mindennapos tevékenységének természetes része az egészségnevelés. A 

szokásrendszer kialakításában együttgondolkodunk a szülőkkel és a tanulót ellátó 

szakemberekkel. 

Célunk:  

Az egészség dinamikusan változó folyamat, amely a természeti –társadalmi –

személyes környezettel kölcsönhatásban áll. Nevelési felfogásunk szerint a 

szülővel együttműködve, (szakemberek részvételével) speciális gondozó, 

prevenciós és korrekciós szemléletű testi, lelki, nevelési feladatok ellátása, 

tanulóink eltérő fejlődési ütemük figyelembe vételével és az egészségügyi 

szokások napirendbe épülésével. 

Feladatok: 

 Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési, feladatok 

ellátása 

 A tanulók fejlődéséhez - a helyi adottságok figyelembe vételével – 

egészséges és biztonságos környezetet biztosítása.  

 Segítő együttműködésünkkel elfogadó megértés közvetítése, a gyermekek 

jó közérzetének biztosításáért 

 Figyelmet fordítunk az egészséges táplálékok megismertetésére, az 

étkezések időtartamára, a megfelelő folyadék bevitelre 

 Az étkezések során sokszor a rágás tanításától kiindulva, tanítjuk a helyes 

eszközhasználatot, gyakoroljuk a kulturált étkezési szokások kialakítását, 

betartását  

 Önkiszolgálásban, önellátásban támogatjuk, bátorítjuk tanulóinkat, 

eredményeik pozitív megerősítésével, fokozatosan szoktatjuk a 

tevékenységek egyre önállóbb elvégzésére 

 Alkalmat és időt biztosítunk a tanulónak, hogy önállóan végezze el, amit 

már tud 

 Szükség esetén speciális étrendet biztosítunk. 

 Külön gyakorlással tanítjuk a megfelelő rágás, nyelés, ivás folyamatát az 

etetés terápia szempontjait figyelembe véve. 

 A tisztálkodás és a toalett használat megvalósításához tanítjuk az adaptált 

mozdulatokat, segédeszközök használatát. 

 Egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével segítjük az egészségügyi 

szokások elsajátítását (pl. kézmosás, fogmosás) 
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 Tanulóinkat lehetőség szerint szobatisztaságra neveljük, a helyes 

gyakorlatot követve a szükségletek jelzéséig 

 Rendszeresen időt biztosítunk a szabad levegőn való tartózkodásra, hogy 

fokozódjon tanulóink ellenálló képessége, edzettsége 

 Biztosítjuk az alvás és pihenésszükséglet kielégítése érdekében a 

megfelelő feltételeket.  

 Az egészségnevelés szerves része a megfelelő napi- hetirend kialakítása. 

 Figyelmet fordítunk a tanulók méltóságának megőrzése érdekében a 

megfelelő intimitás kialakítására, segítve a felnőtté válást. 
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Környezeti nevelési program 

 

„Mégha biztosan tudnám is, hogy a Föld holnap darabjaira hullik, mégis 

elültetném az almafámat” (Martin Luther) 

 

Jövőkép 

 

Az értelmi fejlődés sajátosságai mellett tanulóink érzelmi odafordulással, 

felelősséggel élnek majd természeti környezetükben, az elért 

munkaképességek pedig jó szolgálatba állíthatók a környezetvédelmi 

teendőkben, elősegítve a társadalmi integrációt. 

Helyzetkép 

 

Az iskola épületének elhelyezkedése, részletes leírása az Egészségfejlesztési 

programban található.  

 

Általános célok, feladatok, elvárások 

 

A program 

 megtanít gazdálkodni a környezetünk erőforrásaival. 

 a pedagógusok között új együttműködésre késztet.  

 az ép gyermektársakkal való szabadidős integráció lehetőségét nyújtja. 

 

A program teremtsen lehetőséget 

 az értelmileg akadályozott gyermekek tanulási sajátosságait 

figyelembe véve a közvetlen és a tágabb természeti környezet 

megismertetésére, értékeinek tudatosítására, megőrzésére. 

 annak tudatosítására, hogy a természeti környezet óvása, védelme 

nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről, mert az ember a 

természet része. Az általa okozott természeti-környezeti 

szennyeződések károsan hatnak vissza saját szervezete működésére. 

 a környezettudatos felnőtt életre nevelésre 

 

Általános célok 

 érték és szokásrendszer kialakítása, 
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 érzelmi és értelmi környezeti nevelés, 

 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés, 

 tolerancia kialakítása, 

 ismeretek, jártasságok biztosítása, 

 helyzetfelismerés alapfokú ok-okozat összefüggésekben, 

 személyes aktivitás fokozása 

 

 

Konkrét célok: 

 környezetünk élővilágának védelme, felelősségérzet felkeltése, 

elmélyítése. 

 hulladékkezelési szokások kialakítása 

 víztakarékosság: fölösleges vízfogyasztás kiküszöbölése 

 energiatakarékosság 

 állat- és növényvilág megismerése 

 természet változásainak nyomon követése. 

 környezetünk egészségessé, tisztábbá tétele. 

 környezettudatos gondolkodás biztosítása. 

 tárgyi környezetünk alakítása környezetvédelmi szempontok 

figyelembe vételével 

 

Feladatunk: 

 szelektív hulladékgyűjtés szokásának kialakítása, szülők bevonásával 

 az iskolaudvar rendben tartása, csinosítása, virágosítása 

 környezetvédelmi jeles napok figyelemmel kísérése (pl. Föld napja) 

és programok szervezése 

 tudatosuljon tanulóinkban, hogy a víz érték  

 karbantartó füzet használatával azonnali hibaelhárítás megvalósulása 

 környezetbarát tisztító- és tisztálkodási szerek beszerzése és 

használata. 

 természetes anyagok használata. 

 a választott programok, alkalmazott módszerek hangsúlyosan 

fejlesszék a tanulók szociális képességeit, és lehetőséget adjon új 

környezetvédelmi ismeretek megszerzésére. 

 

 

 

Iskolai szintű feladatok 

 

 előadások:   

 szakmai napok 
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 versenyek: osztályverseny (tisztaság), növényápolási verseny, stb. 

 projektek: környezeti neveléshez kapcsolódó 

 nyaralások, táborok 

 

Feladatok tanórai és tanórán kívüli keretekben 

 meg kell keresni és találni azokat a csatlakozási pontokat az egyes tantárgyak 

között, amelyek a környezeti nevelést szolgálják, 

 az egyes tantárgyakba hangsúlyosan be kell építeni a környezeti nevelési 

feladatokat, 

 A környezet- és egészségvédelem tantárgy 5. osztálytól, ismeretek elsajátítására 

nyújt lehetőséget. A kerettantervben meghatározott tananyag a 

környezetvédelem főbb területeit érinti, a jó képességű tanulóink számára 

elsajátítható módon. 

 a kapcsolódó tantárgyak óráinak tömbesítésével évente kétszer félnapos túra 

szervezése 

 tanórán kívüli foglalkozásokon (délután, hétvége, táborok) lehetőséget kell 

teremteni és kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti nevelésre (séták, 

termésgyűjtés, múzeumlátogatások, természetfilmek, könyvek megtekintése 

stb) 

 kézműves foglalkozásokon természetes anyagok felhasználását preferáljuk.  

 madáretetés az osztálytermek ablakaiban kihelyezett etető-itatókból. 

 lovak ápolása, gondozása- lovasterápia részeként 

 jeles napok megtartása (pl.:Föld napja, Madarak és Fák napja, 

Környezetvédelmi Világnap, Takarítási Világnap) 

 tanulóinknak meg kell tanítani, hogy ne pazarolják fölöslegesen a vizet és az 

energiát: mosogatásnál, zuhanyozásnál, fogmosásnál, kézmosásnál csapok 

elzárása, villanyok lekapcsolása, stb. 

 tantermi,folyosói növényápolás 

 évszaksarok, évszakpolc kialakítása az osztálytermekben. 

 állatkerti séták, füvészkert, múzeumok látogatása, tanulmányi kirándulások, 

táborok, kiemelten inárcsi alapítványi nyaralónkat, ahol önellátás, életmód 

táborozás valósul meg. 

 

Módszerek 

Szempontok a kiválasztásukhoz: 

 vonjanak be minél több tanulót, 

 a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb legyen, 

 kötődjenek a mindennapi élethez, 

 érzelmeken áthassanak, 

 személyes megtapasztaláson alapuljanak, 
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 keltsék fel az értelmileg akadályozott gyermek kíváncsiságát, 

versenyszellemét, öntevékenységét. 

 

Módszerek: 

 játékok:szituációs, memóriafejlesztő, kombinációs, érzékelést fejlesztő, 

ráhangolást, bizalomerősítő kapcsolatteremtést segítő, drámapedagógiai. 

 projektoktatás 

 terepgyakorlati módszerek, célzott megfigyelések. 

 aktív, kreatív munka a célok megvalósítására szervezett feladatokban. 

  művészi kifejezés. 

 

Kommunikációs csatornák 

 

 Iskolán belül: Munkaértekezletek, falújság, egyéni beszélgetések, 

iskolarádió, Frissítő iskolaújság, weboldal. 

 Iskolán kívül: Pályázatok figyelése, akciók (pl.: állatkerti nap), 

tankerületek programjainak nyomon követése 

 

Ellenőrzés 

 

A környezeti nevelés eredménye nem mérhető egzakt módon. Az 

eredményvizsgálat az egyes tanulók esetében a szociális képességek 

alakulására, az osztályközösségek esetében a tevékenységrendszerek 

bővülésére irányulta 

A pedagógus környezeti nevelési gyakorlatának színvonalát minősíti, hogy 

 rendelkezik-e mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és 

személyiségvonásokkal, amelyek a környezettudatosság és együttélési 

morál alakítása során mintaként szolgálnak, 

 a tevékenységek szervezése alkalmazkodjon az értelmileg akadályozott 

tanuló fejlődési-fejlesztési sajátosságaihoz. 

 

Eredményvizsgálatok, módszerek lehetnek: 

 folyamatkövető megfigyelés, 

 célzott megfigyelés, 

 helyzetfelmérés, 

 tevékenységelemzés, 

 egyéni és csoportos megbeszélés, interjú. 
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Helyi tanterv 

Általános Iskola 

  



47 
 

Kerettanterv 
 

A hatályos jogszabályok alapján az iskola pedagógiai programjának részeként, a 

miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít.  

 

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti 

kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben 

meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai 

foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az 

ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy 

szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, 

óraszáma. 

 
Iskolatípusunkban a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban részt vevő sajátos 

nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanulók annyi 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson 

vesznek részt, amennyi a sajátos nevelési igényből eredő hátrányuk 

csökkentéséhez szükséges. Az ehhez szükséges órakereteket jogszabály határozza 

meg. Ennek intézményi teljesítését biztosítjuk. 

 

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi 

segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

 Elsősorban iskolatípusunk számára kifejlesztett, kidolgozott taneszközöket, 

tankönyveket használunk.  

 

 A tankönyveket, taneszközöket tanulóink számára térítésmentesen 

biztosítjuk.  

 

 

 A pedagógus feladata, hogy az iskola Pedagógiai Programjában előírt, 

megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz, az egyes tantárgyak tananyagának 

feldolgozásához leghatékonyabban igazodó, a speciális nevelési, oktatási 
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szükségletnek megfelelő, a képességekhez jól alkalmazkodó tankönyvet, 

taneszközöket, módszereket válasszon. 

 

 Életkori, fejlődési sajátosság:A taneszközöktől elvárjuk, hogy 

alkalmazkodjanak a különböző életkorban, fejlettségi szinten lévő gyermekek 

igényeihez. Segítsék a megismerési vágy felkeltését, az érdeklődés irányítását, a 

felfedezési vágy kialakítását. Felső tagozaton fejlesszék az alkotásvágyat, a tanulási 

teljesítményvágyat. Motiváljon cselekedtetésre.  

 

 Más iskolatípus taneszközei: Tantestületünk figyelemmel kíséri más típusú 

iskolák eszközeit, tankönyveit. Céljaink hatékonyabb elérése érdekében 

felhasználjuk a nálunk is alkalmazható, munkánkat színesebbé, gazdagabbá tevő 

eszközöket. Ezeket elsősorban az differenciált fejlesztésekhez alkalmazzuk.  

 

 Egyéni eltérések figyelembe vétele:Az egyéni fejlesztési tervekben 

meghatározott, egyénre szabott célok, feladatok megvalósítása érdekében, 

elsősorban a gyengébb képességű tanulók igényeihez alkalmazkodó, a 

legkedvezőbb tanulási, fejlődési tempót biztosító taneszközök választása, 

alkalmazására törekszünk. 

 

 A valamilyen területen tehetséget mutató tanulók tehetségének 

kibontakoztatásához szükséges taneszközök biztosítása (ének-zene, sport, ábrázoló 

tevékenység, báb, kommunikációs képességfejlesztés, stb.) 

 

 Esztétikum:Olyan eszközöket választunk, amelyek között a tanulók jól érzik 

magukat, ami fejleszti ízlésüket és esztétikai igényességüket, illetve kompenzálja a 

családi háttér esetleges szürkeségét. Elvárásaink a taneszközökkel szemben: 

legyenek színesek, felhívó jellegűek, cselekvésre, beszédre ösztönzőek, 

biztosítsanak gazdag élményanyagot az ismeretszerzéshez. 

 

 Tartósság, biztonságos használat: A tanulóink által használt taneszközök 

rendkívül nagy igénybevételnek vannak kitéve. Ezért a tartalmi elvárások mellett 

lényeges szempont kiválasztásuknál a várhatóan hosszú élettartam, illetve a 

balesetveszély teljes kizárásával a biztonságos használat. A leggondosabb használat 

ellenére is hamar elhasználódnak taneszközeink. Pótlásuk azonban elengedhetetlen. 

 

 További speciális és terápiás igények: A társuló, vagy párhuzamos 

fogyatékosságoknak megfelelően választunk, készítünk taneszközt az azt igénylő 

tanulóink esetében pl. gyengénlátó tanuló taneszközei, autizmussal élő tanulóink 

speciális taneszközei.  

 

 A verbális kommunikációjukban súlyosabban akadályozott tanulók számára az 

alternatív és augmentatív kommunikációt lehetővé tevő eszközöket biztosítunk.  
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 A gyógytorna és a logopédiai ellátás további speciális eszközöket igényel.  

 

 A különböző szenzoros, integrációs, mozgásos terápiák speciális 

eszközigényűek. Ezeket a fogyatékosságokból eredő hátrányok csökkentéséhez 

alkalmaznunk kell.      

 

 

A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai 

feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 

 
Egységesség és differenciálás 

 Az életkori csoportokban történő fejlesztés megtartása mellett a tanulók egyéni 

haladási üteméhez igazodó, az önmagához mért fejlődést értékelő, sikerélményt 

biztosító, a reális életlehetőségeket folyamatosan szem előtt tartó nevelést, oktatást, 

fejlesztést tartunk megvalósíthatónak.  

 Az osztályfőnökök, a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést, és más egyéni vagy 

kiscsoportos fejlesztést végző pedagógusok a tanulókra egyéni fejlesztési tervet 

készítenek a fejlesztendő területek, feladatok, eszközök megjelenítésével. A 

terveket az osztályfőnökök félévente, az egyéni és kiscsoportos fejlesztést végzők 

három havonként felülvizsgálják. Az egyéni fejlesztési terv formáját az I. számú 

mellékletbe helyezzük. 

 A tananyag kiválasztásában és elrendezésében figyelembe kell venni, hogy a  

foglalkozások célja lépésről lépésre a károsodásokból eredő lemaradások 

csökkentése a meglévő képességekre építve, tanórai keretek között, figyelembe 

véve a harmonikus személyiségfejlődés igényeit. 

 Fontos a folyamatos ismétlés, gyakorlás, nagy szerepe van a tevékenységek 

életközegben való alkalmazásának, a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzésnek. 

 A nevelési és oktatási módszereket mindig a tanulók életkorának és 

személyiségjegyeinek megfelelően kell megválasztani. 

 Tanórai keretben a figyelemfelkeltés, a cselekedtetés, az ismeretek közvetítése 

és megerősítése differenciált formában, képesség szerinti csoportok kialakításával, 

esetenként egyéni bánásmóddal történik. 

 Lehetőséget kell teremteni a feladatok elvégzésében az egyéni igényekhez 

igazodó segítségnyújtásra, a szemléltető eszközök és tanulói segédletek szükséglet 

szerinti megválasztására. 

 A pedagógiai munka során törekedni kell a gyógypedagógiai nevelésben, 

fejlesztésben kiemelkedő jelentőségű érzelmi motivációra, játékosságra. 
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 Ebben a munkában a legfontosabb segítők a gyógypedagógiai asszisztensek és 

a gyermekfelügyelők, ápolók. 

 A tanulás szervezésénél döntő az állandó ösztönzés megvalósítása, a 

cselekedtetés, a különböző tantárgyaknál megjelenő tananyagok kapcsolódási 

pontjainak különböző szempontú megközelítése, megerősítése. 

 A tanulók házi feladatot csak szülő kérésre kapnak, minden kötelező tanulási 

tevékenység az iskolában történik. 

 Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai 

foglalkozások célja a károsodásból eredő nagyfokú lemaradások csökkentése, a  

meglévő képességelőnyökre építve az eredményes személyiségfejlesztés 

megvalósítása, tanórai keretek között, egyéni és kiscsoportos formában.  

 A differenciált tanulásszervezési formák mellett lehetőség szerint használjuk a 

kooperatív technikákat. 

 Az egyénre szabott nevelés és oktatás mellett is mutatkoznak – az adott 

csoporton belül – leszakadó, lemaradó tanulók. A lemaradás oka a súlyos 

akadályozottságban, hosszantartó betegségben, a képesség, tudás elsajátításához 

rendelkezésre álló időkeret szűkösségében keresendő. A tanulási képességek terén 

mutatkozó nagyfokú eltérések leküzdésére fontos a differenciált foglalkoztatás, 

egyéni és kiscsoportos formában. A fejlesztés célja nem a tanórai tananyag 

átismétlése, hanem a képességek, készségek, kompetenciák terápiás fejlesztése: 

 

– érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros 

koordináció, tájékozódás; 

– bazális stimuláció, beszédfejlesztés, szociális és kommunikációs 

tevékenység segítése, 

– művészeti foglalkozások, zene, rajz, tánc stb.; 

– mozgásállapot javítása, sporttevékenység. 

 

A tehetséggondozás során a fő hangsúly az épen maradt részképességek 

fejlesztésén van, és elsősorban érdeklődési körök alapján szerveződik. 

Legfontosabb feladata a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, művészetekkel, az 

egészséges életmóddal és a környezettudatos magatartással összefüggő 

tevékenységek. 

 A pedagógiai diagnózist hosszabb idejű pedagógiai megfigyelésre, és a 

Pedagógiai Analízis és Curriculum (PAC) felméréseire alapozzuk.  

 

Fejlesztési területek – nevelési célok -Elsajátítandó kompetenciák 

 Erkölcsi nevelés: A szociális kapcsolatok kialakításának és fenntartásának 

képességeit igyekszünk kialakítani tanulóinkban. Fontos, hogy ismerjék és 

elfogadják az alapvető emberi értékeket, a személyiségükben rejlő pozitív 

tulajdonságokat meg tudják jeleníteni környezetük számára. A különböző 

élethelyzetekben képessé kell válniuk az adekvát viselkedésre. Törekszünk arra, 
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hogy társaikat elfogadják, környezetüket megismerjék, a szabályokat igyekezzenek 

betartani, interperszonális kapcsolataiban megértőek, türelmesek legyenek. 

 Nemzeti öntudat és hazafias nevelés: Támogatjuk, hogy a tanulók 

érdeklődjenek a környezetük és lakóhelyük szokásai iránt. Ismerjék a legfontosabb 

nemzeti ünnepekhez köthető hagyományokat, képességeikhez mérten 

kapcsolódjanak be a megemlékezésekbe. Fokozatosan ismerjék meg a szülőföld, 

haza legfontosabb értékeit, szimbólumait. 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés: Célunk, hogy a tanulók 

fokozatosan képessé váljanak a környezettel való együttműködésre. Elemi szinten 

ismerjék meg alapvető emberi jogaikat, kötelezettségeiket. Alakuljon ki igényük az 

önállóságra, az önérvényesítésre és a támogatott döntéshozatal lehetőségeit 

biztosítsuk. 

 Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése: Támogatjuk, hogy a 

tanulók több szempontból megtapasztalják saját személyüket és bekapcsolódjanak a 

társas foglalkozásokba. Célunk, hogy  megtanuljanak  a helyzeteknek megfelelően 

kapcsolatot teremteni, cselekedeteiket  kontrollálni. Képesesek legyenek a 

kapcsolatokban a közeledés és a távolságtartás egyensúlyának megválasztására. 

Konfliktusaikat önállóan, vagy segítséget kérve próbálják meg megoldani. 

Lehetőségeik közül képesek legyenek választani, képessé váljanak korlátaik 

felismerésére. A nemi szerepekkel kapcsolatos alapvető társadalmi elvárásokat 

ismerjék. 

 Családi életre nevelés: A tanulók lehetőség szerintminél nagyobb önállósággal 

működjenek közre önmaguk ellátásában, a családi munkamegosztásban.  

 Testi és lelki egészségre nevelés:Célunk, hogy a tanulók megismerjék a helyes 

táplálkozás és a személyes higiéné alapjait, minél önállóbban képesek legyenek 

önmagukról gondoskodni, testüket ápolni. Igényeljék a rendszeres testmozgást, 

együttműködjenek testi épségük és egészségük megőrzésében. Lehetőségeikhez 

mérten ismerjék fel és kerüljék el a káros szokásokat és veszélyes helyzeteket. Testi 

és lelki érzéseiket környezetük tudomására tudják hozni. Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség területén a tanulóban megerősödik a másokra való 

odafigyelés igénye, szívesen törekszik közösségében a segítségnyújtásra. Felismeri 

gyakorlati tevékenységében az önmaga és mások testi és lelki épségének megóvása 

érdekében szükséges körültekintő magatartás fontosságát. 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság: Célunk,hogy a tanulók igényeljék a 

kulturált környezetet, vigyázzanak lakóhelyükre, életterük tisztaságára, óvják 

épségét. Felismerjék a szennyező anyagokat, kerüljék a káros környezeti hatásokat. 

Váljon igényükké a takarékosság a különböző anyagokkal, energiával. Megtanulják 

szükségleteikhez mérten beosztani a javakat.  

 Pályaorientáció: A tanulókat ösztönözzük a munkatevékenységek végzésére, 

felkészítjük az egyéni lehetőségeik szerinti felnőttlét alapvető tevékenységeire, a 

lehetőségeinek felismerésére, belátására a segítség elfogadására. 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés: A tanulókat megismertetjük lehetőség szerint a 

pénz az ár és az érték, takarékosság, pazarlás és felesleges  fogalmával. 
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 Médiatudatosságra nevelés: Célunk, hogy tanulókban tudatosuljon a virtuális 

valóság és az élet közötti különbség. Ismerjék meg az elektronikus eszközök helyes 

információszerző és szabadidő-eltöltési lehetőségeit, ügyeljenek a mértékletességre. 

 Tanulás tanítása: Célunk hogy a tanulók az elsajátított kompetenciák 

felhasználásával igényeljék az ismeretszerzést, az új információk, tevékenységek 

elsajátítását.  

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

 A tanulás kompetenciái 

A Nat-ban meghatározott kapcsolódó ismeret, készség és attitűd kialakulása 

részlegesen várható el értelmi akadályozottság esetén. Ez távlati, ideális 

célkitűzésként értelmezhető, és a fejlesztést kis lépésekre, részcélokra kell bontani, 

az egyes tanulók képességstruktúrájához igazodva. Különös figyelmet kell fordítani 

a motiváció kialakítására, illetve fenntartására, az én-tudatosság, a saját értékek és 

lehetőségek felismerésének fejlesztésére. Elsődleges cél a szűkebb, majd tágabb 

környezetben való eligazodás, a közösségi részvétel különféle szerepköreire való 

felkészülés, a minél önállóbb életvitel kialakítása. 

 Kommunikációs kompetencia (anyanyelvi): A tanulók képességeikhez mérten 

bekapcsolódnak a kommunikációs helyzetekbe, igénylik gondolataik, kéréseik, 

kérdéseik, érzéseinek átadását, egyszerű utasításokat megértenek.  Elsajátítják az 

anyanyelvi verbális, vagy annak súlyos akadályozottsága esetén az AAK 

alapelemeit, használatát.  Megismerik a beszéd és az AAK kapcsolatteremtő, közlő, 

informáló funkcióját.   Lehetőség szerint képessé válnak önállóan kapcsolatot 

teremteni és adekvát kommunikációban részt venni. Praktikus helyzetekben, a 

szükséges mennyiségű segítség mellett, alkalmazni tudják a különböző mértékben 

elsajátított kulturtechnikai ismereteket.  

 

 Matematikai, gondolkodási kompetencia: Célunk hogy a tanulók elemi 

szinten felismerjenek ok-okozati összefüggéseket, segítséggel, tevékenységgel 

kísérve számláljanak, mennyiségeket hasonlítsanak össze. A mindennapi életben 

használt egyszerű mértékegységeket ismerjék. Ismerjék fel a pénz értékének és az 

árak összefüggésének alapjait. Egyéni igényekhez igazodó segítséggel 

tájékozódjanak térben és időben. 

 

 

 Digitális kompetencia: A tanulók képességeikhez mérten megismerik az 

információs eszközök használatának lehetőségeit a kapcsolatteremtés, a 

megismerés és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. 
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 A személyes és társas kapcsolati kompetencia:A középsúlyos értelmi 

fogyatékos ember számára kiemelten fontos terület, mivel nagy valószínűséggel 

hosszú távon, egész életen át valamilyen közösségi ellátásban fog részesülni. Az 

egyéni és közösségi javakat szolgáló tevékenységek, készségek gyakorlása a 

személyes jóllétnek is egyik alappillére. A saját személyiség, a külső és belső 

tulajdonságok ismerete, a viselkedésszabályozás alapjai, az együttműködési 

készség (ki)alakítása, a társas kapcsolatok szabályrendszerének megismerése 

kiemelten fejlesztendő. Cél a harmonikus, reális önértékeléssel, pozitív énképpel 

rendelkező személyiség kibontakoztatása. Fontos a helyes önellátási-önkiszolgálási 

szokások (beleértve a napirend, az egészséges életmód), a tanuló önmaga és 

környezete iránti igényesség kialakítása. Kiemelten fontos, hogy a tanuló 

érdeklődéséhez, igényeihez mérten megfelelő nemi és szexuális nevelést 

biztosítsunk, mint az önazonosság, én-tudatosság integráns része. Mint minden 

nevelésben, kisebb korban a szokások kialakítása van inkább előtérben, de a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknál is fontos, hogy fokozatosan megtanulják 

az önálló felelősségvállalást. Ennek kardinális kérdése, hogy a tanuló felismerje a 

lehetőségek és lehetséges következmények közötti összefüggéseket, tudja, hogy mit 

jelent a következmények vállalása, és felismerje, hogy mikor van szüksége 

segítségre a lehetséges következmények feltárásában (támogatott döntéshozatalra 

való felkészítés). Ez leginkább konkrét élethelyzetekhez, eseményekhez kötötten 

valósulhat meg. 

 

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái: A Nat leírásában foglaltak megvalósulásában nagyobb szerep jut az 

érzelmi alapú megközelítésnek. A kreativitás, az alkotótevékenység sok 

középsúlyos értelmi fogyatékos ember számára az önkifejezés alapvető eszköze. 

Ennek elemei épülnek be a felnőttkori foglalkozásterápiás tevékenységekbe is. Sok 

esetben ez a szabadidő tartalmas eltöltésének egyik módja lehet. Külön figyelmet 

kell szentelni e téren a kiemelkedően teljesítő tanulók tehetséggondozására. 

 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vonatkozó 

kompetenciák megfelelően adaptált értelmezésben megfeleltethetők a Nat 

leírásának. Elsődleges a pályaorientáció: adjuk meg a lehetőséget, hogy a tanuló 

különféle területeken próbálja ki magát. Ezáltal felszínre kerülhetnek erősségei, 

egyben érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot végezhet. Fejlesztendő területek a 

kitartás, a munkafegyelem, az adott tevékenység jelentőségének belátása, a 

munkavállalói szerepkörhöz igazodó viselkedési normák gyakorlása. Ettől 

elválaszthatatlan, hogy a tanuló tisztában legyen az alapvető jogokkal, amelyek 

munkavállalóként megilletik. A különféle eszközök, nyersanyagok, 

munkafolyamatok célirányos megismertetése is szükséges. Tudatossá kell tenni a 

különbséget a precíz teljesítményelvárás és a kreativitás, az alternatív megoldások 

lehetőségei között. 
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A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy 

gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, 

diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a 

magatartás és szorgalom minősítésének elvei 
 

 

Iskolatípusunkban tipikus nehézséget jelent a tanítási-tanulási folyamat 

eredményességének megragadása. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek 

számonkérésének klasszikus formái nem alkalmazhatók.  

 

Az eredmények nem az ismeretek látványos gyarapodásában sokkal inkább a 

személyiség rendezettebbé válásában, jobb kapcsolatteremtési lehetőségben, 

fejlettebb szocializáltságban mutatkoznak meg. Ezért nem elsősorban az 

ismereteket, azok meglétét vagy hiányát ellenőrizzük, értékeljük, hanem a 

készségek, képességek, kompetenciák változását, fejlődését. 

 

A tanulók fejlődési tendenciáinak nyomon követésére alkalmazott 

eljárások: 

 folyamatos megfigyelés, nyomon követés,  

 szociális és személyiségfejlődés mérése a PAC  (Pedagógiai Analízis és 

Curriculum) a tanuló fejlettségéhez és életkorához igazodó változatát használjuk: 

o PAC-1 - 6-16 éves és idősebb középsúlyosan értelmi fogyatékos 

személyeknél 

o PAC-2 Felnőtt korú középsúlyos, enyhe és határeset szintű értelmi 

fogyatékos személyeknél 

o SPAC-1 –Súlyos értelmi fogyatékos személyek számára 1-5 év 

közötti fejlettségi szinten 

o SPAC-2-Súlyos értelmi fogyatékos személyeknél  

o Osztályfőnök döntésével egyéni esetekben HKI (Heilderbergi 

Kompetencia Inventár) mérőeszköz használata 

o Az autizmussal élő tanulók számára kifejlesztett mérőeszközök 

 egyéni képességekhez igazodó kompetencialisták, a fejlesztés kezdetekor 

megcélzott elvárt teljesítmények, esetleg feladatlapok, 

 témaköröket lezáró kompetencialisták, feladatlapok, 

 szituációs gyakorlatok,  

 tevékenységtesztek,  

 tantárgyi mérőlapok,  

 versenyek, vetélkedők.  

 

A diagnosztikus értékelés 

 Az újonnan bekerült tanulóink számára két hónapos pedagógiai megfigyelés és a 

PAC valamelyik változatának felmérésével, dokumentációjával, elemzésével zajlik.  

 A régebben az intézményben tanuló diákjaink számára minden tanév május első 

heteiben vesszük fel a PAC valamelyik változatát.  A PAC-1 sztandard értékelését 
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az osztályfőnökök szeptember első hetében megkapják, ez az általuk írt egyéni 

fejlesztési tervek alapja.  

 

A fejlesztő értékelés 
Az értékelés elvei: 

 

 tanulóink minden megnyilvánulását, teljesítményét értékeljük, ha az értékelés az 

adott esetben valamilyen funkcióval bír (gyakoriság elve), 

  az értékelés alapja a gyermek önmagához mért fejlődése, teljesítménye 

(differenciáltság elve),  

 az ellenőrzés és az értékelés időbeli egysége – a megerősítés közvetlen 

kapcsolata a teljesítménnyel,  

 nemcsak az ismeretek szintjét, hanem a személyiség fejlődését is értékeljük. 

 

 

 hangsúlyozzuk az értékelés fejlesztő jellegét, célja az, hogy a gyermeket a 

tanulás folyamatában, a készségfejlesztés, az ismeretelsajátítás, a kompetenciákkal 

való élni tudás különböző fázisaiban segítsük, motiváljuk, bátorítsuk, fejlesszük 

önismeretét,  

 az értékelés visszajelző funkcióját a pedagógusok alkotó módon felhasználják a 

tanítás-tanulás, a fejlesztés folyamatának korrekciójában.  

 

A tanulói teljesítmény értékelésének formái: 
 

 nem verbális megnyilvánulások – mimika, gesztusok, térközszabályozás,  

 szóbeli értékelés – az előzőekkel együtt, azokkal szoros összhangban,  

 írásbeli értékelés- feladatlapon, felmérőlapon, füzetben csoportonként változó 

egyezményes jellel, 8. évfolyamtól érdemjeggyel – azoknál a tanulóknál, akik ezt 

igénylik, akikre ösztönzően hat, s akik elemi szinten értelmezni tudják. 

o  A szimbólumokkal és az érdemjeggyel való értékelésnél következetesen 

ügyelünk arra, hogy az valódi teljesítményt fejezzen ki, hogy kellően 

differenciált legyen, s honorálja az egyéni erőfeszítést.  

o  Ez az értékelés mindig az ellenőrzést követően azonnal a teljesítmény mellé 

kerül hibajavítással, a jó megoldások jelölésével, a hiányok pótlásával.  

 

A  szummatív értékelés 
 

 Tanulóink teljesítményének értékelését, minősítését a tantervi 

követelményeknek megfelelően egyeztetjük.  

 Minden évfolyamon félévkor és év végén a magatartás, szociális fejlettség 

értékelése mellett tantárgyanként rövid szöveges értékelést adunk.  

 Az első évfolyam végén, mivel tanulóink két év alatt végzi el az első 

évfolyamot, félévi szöveges értékelést adunk. 
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Értékelési rendszerünk: 
Évfolyam Félév Tanév vége 

1. alapozó szöveges értesítő- iskolai 

nyomtatvány 

szöveges félévi  értékelés- iskolai 

nyomtatvány 

1. megerősítő szöveges félévi értesítő- 

iskolai nyomtatvány 

Tantárgyanként: 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

gyengén felelt meg 

nem felelt meg 

 

szöveges év végi értékelés - iskolai 

nyomtatvány 

Bizonyítvány 

Tantárgyanként: 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

gyengén felelt meg 

nem felelt meg 

2-4. osztály szöveges félévi értesítő- 

iskolai nyomtatvány 

 

Tantárgyanként: 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

gyengén felelt meg 

nem felelt meg 

 

szöveges év végi értékelés - iskolai 

nyomtatvány 

 

Bizonyítvány 

Tantárgyanként: 

kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

gyengén felelt meg 

nem felelt meg 

5-10. osztály szöveges félévi értesítő- 

iskolai nyomtatvány 

 

Tantárgyanként: 

jeles, 

jó, 

közepes, 

elégséges, 

elégtelen 

szöveges év végi értékelés - iskolai 

nyomtatvány 

Bizonyítvány 

Tantárgyanként: 

jeles, 

jó, 

közepes, 

elégséges, 

elégtelen 

 

A szöveges félévi értesítő, és a szöveges év végi értékelés iskolai nyomtatványait a 

II.. számú mellékletbe helyezzük. 
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Iskolaváltás esetén az átváltás szabályai: 
 

 kiválóan megfelelt - kiválóan teljesített - jeles 

 jól megfelelt - kiválóan teljesített- jó 

 megfelelt-megfelelően teljesített-közepes 

 gyengén felelt meg-felzárkóztatásra szorul – elégséges 

 nem felelt meg-elégtelen 

 

A gyógytorna és a logopédiai fejlesztés eredményét az alábbi általánosító 

minősítéssel jellemezzük: 

 

Logopédia:  

 beszédhibája megszűnt  

 beszédhibája lényegesen javult  

 beszédhibája részben javult  

 beszédhibája keveset javult  

 beszédhibája nem javult  

 

Gyógytestnevelés: 

 lényegesen javult  

 részben javult  

 keveset javult  

 nem javult  

 

A logopédiai és gyógytorna fejlesztést végző szakemberek, valamint az egyéni és 

kiscsoportos fejlesztést az egyéb foglalkozások, illetve a habilitációs rehabilitációs 

órakeretben végző szakemberek  a tanulók szöveges  félévi értesítőjében  és az év 

végi értékelésében pár mondatban szövegesen is beszámolnak a tanulóval végzett 

tevékenységük eredményéről.  

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 
 

A tanulók továbbhaladásának feltétele a követelményeknek való elemi szintű 

megfelelés mellett, az egyéni szükségletek, illetve a közösségben való elemi 

foglalkoztathatóság is.  

A magatartás és szorgalom minősítésének elvei 
 

Az értelmileg akadályozott tanulók személyiségének diszharmóniája miatt 

iskolánkban a magatartást és a szorgalmat nem minősítjük.  

 Tanulóink magatartási sajátosságai, magatartási zavarai többnyire sérülés-

specifikusak, s a tanuló által nehezen kontrollálhatók, befolyásolhatók. 
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  A magatartás és szorgalom értékelését folyamatosan, szóban, a tanuló számára 

érthető módon közöljük, s évente két alkalommal, félévkor és év végén szövegesen 

értékeljük. 

 A szorgalom a sajátos tanulási lehetőségek melletti pozitív változásként írható 

letanulóink esetében.A tanulási motivációk változásának megragadását értjük a 

szorgalom értékelésén. 

 

 

Oktatási, értékelési protokoll tantermen kívüli, digitális 

munkarend idején 

Tanulóink önálló tanulásra nem képesek. A tanulás során folyamatos megsegítést 

igényelnek. A digitális oktatás során folyamatos szülői, gondviselői, segítői 

megsegítésre, támogatásra van szükségük.  

 Kollégáink teamben dolgozva, témahetek szerint koncentrálva és tervezve állítják 

össze az aktuális tananyagot a tanulóknak, szülőknek. A tananyagok eljuttatása az 

osztályfőnökök kötelessége. Erre a célra a már bevált, korábban is használt 

platformokat használják.  

A digitális eszközökkel folyó távoktatás során a helyi tantervben meghatározott 

módon biztosított a tananyag elsajátítása. 

A Köznevelési törvény előírásainak megfelelően a tanulók tudását rendszeresen 

értékeljük a tanév végén pedig a tanulót minősítjük. 

A tanulók számára elektronikus levélben elküldött feladatokat az elvégzésük után 

e-mailben küldik vissza a pedagógusnak. A megoldott feladatokat havi egy 

alkalommal, osztályzattal (gyakorlati jegy) értékeljük. 

A digitális munkarend alatti időszakban a fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő 

tanulók pedagógusai a szülőktől, gondozóktól kapott visszajelzések alapján 

értékelik a tanulókat. Ezek körébe tartozik az írásos értékelés az elvégzett 

feladatok folyamatában való együttműködésről. Erről készült kis film, video, az 

elkészített produktumról fotó stb. illetve részletes beszámoló a tanuló 

tevékenységéről. 

 

 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének 

elvei 
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Intézményünkben a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos pedagógiai tartalmú, a 

tanulók fejlődését szolgáló foglalkozások a következők: 

 Napközis foglalkozások 

 Szakkörök 

 Egyéni, kiscsoportos fejlesztések 

 Sportkörök 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésénél figyelembe vesszük: 

 

Napközis foglalkozások: 

 A napközis és a kollégiumi foglalkozások tartalmi elemei hasonlóak. 

 A következő tanév napközis foglalkozásainak igénybe vételéről a szülő minden 

tanév végéig, (június 15.) nyomtatványon nyilatkozik.  

 Új tanuló esetén a szülő a beiratkozásnál nyilatkozik.  

 A napközi otthonos csoportokat 5-9 főig szervezzük létszámtól függően. 

 A csoportokat általában az életkorok, osztályfokok szerint szervezzük.  

 Ez alól kivétel a különböző érdeklődés és képességek szerinti 

csoportösszeállítás:  

o pl. Szakkörök, sportkörök csoportjai 

 

Egyéni vagy kiscsoportos fejlesztések:  

 A tanulók kiválasztása tanév elején a szakértői vélemény, a diagnosztikus 

felmérések, és pedagógiai megfigyelések, tapasztalat nyomán történik. 

 Szervezésük a tanórák idejében is lehetséges, az osztályfőnökkel, iskolai 

igazgatóhelyettessel egyeztetve a tanuló számára optimális időpontot, figyelembe 

véve a mindenkori feltételeket. 

     Fontos, 

o  a tanulók egyenletes terhelése, 

o  minden tanuló kapjon lehetőséget az egyéni vagy kiscsoportos 

fejlesztésre, 

o a tanórákon megvalósuló, a többi gyermekkel való haladást ne 

akadályozza a szervezés, illetve a tanórákon a többi gyermekkel 

nehezen haladó tanuló kapjon egyéni, vagy kiscsoportos 

megsegítést. 

 A pedagógusaink terápiás, illetve más végzetsége, különleges kompetenciái 

adnak lehetőséget a foglalkozások felkínálására, folytatására. 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges 

módszerek 
 

Intézményünk a jogszabálynak megfelelően a NETFIT rendszert használja. 

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
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A Nevelési program III.számú mellékletében részletezve 

 

A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló 

intézkedések 
 

Az egyenlő bánásmód követelménye, az esélyegyenlőség biztosítása kiterjed az 

iskolai nevelés-oktatás minden elemére, szereplőjére.  

 A szegregációmentességet,  

 a diszkriminációmentességet,  

 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának 

támogatását,   

 a minőségi oktatáshoz való hozzáférést és az  

 integrációt minden meglévő lehetőségünkkel biztosítjuk tanulóink számára. 

 

Tanulóink az esélyegyenlőség szempontjából sajátos fejlődésmenetük révén 

kiemelten érintettek. 

A pedagógiai tevékenységet végző, és a technikai feladatokat ellátó dolgozóink is a 

következő alapelvek szerint végzik munkájukat: 

Intézményünk fenntartja  

 a megkülönböztetés tilalmát,  

 az egyenlő bánásmódot, 

 az emberi méltóság tiszteletben tartását, 

 a társadalmi szolidaritás kialakítását. 

További elveink, feladataink: 

 Egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, bőrszíne, neme, 

vallása, nemzeti vagy etnikai hovatartozása, nemi identitása vagy orientációja, 

illetve bármilyen más oknál fogva. 

 Minden tanulónk számára biztosítani kell a fejlődéséhez szükséges feltételeket; 

biztosítani kell a családi, vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését, a tanuló 

képességeinek, tehetségének kibontakoztatását. 

 Rendszeres kapcsolatot kell tartani a szülőkkel, a családokkal. 

 Biztosítani kell a jelentősen eltérő fejlődésű tanulók önérvényesítési, 

önrendelkezési jogait, speciális lehetőségeit. 

 A tanulók számára biztosítani kell, 

o hogy nevelésük- oktatásuk biztonságos és egészséges környezetben folyjon; 

o hogy az iskola tanulmányi rendje pihenőidővel, szabadidővel, testmozgás 

beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkoruknak és 

fejlettségüknek megfelelően legyen kialakítva. 

 A tanuló személyiségi jogait maximálisan tiszteletben tartjuk. 
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 A tanuló számára biztosítani kell, hogy családja anyagi helyzetétől függően 

ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban,  napközis vagy 

tanulószobai ellátásban részesüljön. 

 A tanuló joga, hogy testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más 

fogyatékosságának megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljön. 

 Az iskolának együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más 

hatóságokkal, szervezetekkel, személyekkel, annak érdekében, hogy elősegítse a 

gyermek családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését és 

megszűntetését. 

 

Különleges figyelmet kell fordítani: 

 a magatartásukban, pszichés fejlődésükben iskolánk speciális körülményei 

között is jelentős eltérést mutató tanulóinkra 

 a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokra. 

 

Az egyenlő bánásmód érvényesülésének területei: 

Az intézmény fő célja, hogy biztosítsa az intézményen belül az egyenlő bánásmód 

elvének teljes körű érvényesülését. Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés 

egyenlőségének biztosításán túl célul kell kitűzni az esélyteremtést, támogató 

lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak 

kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az intézmény minden 

tevékenysége során: 

 a beiratkozásnál, 

 tanításban, ismeretközvetítésben, 

 a tanórán kívüli tevékenységekben, 

 a gyerekek egyéni fejlesztésében, 

 az értékelés gyakorlatában, 

 a fegyelmezés, büntetés és jutalmazás gyakorlatában, 

 a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, 

 a továbbtanulás segítésében 

 a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, 

 a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai 

és társadalmi környezettel.  

 

A kötelezettségek teljesítéséért felelősek: 

 Az igazgató felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a 

szülők és a társadalmi partnerek számára elérhetőek legyenek a jogszabályok és a 

szükséges információk. Az igazgató felelőssége annak biztosítása is, hogy az 

intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést. Az egyenlő 

bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket.  
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 Az iskolai igazgatóhelyettes, és a kollégiumi igazgatóhelyettes felelősek az 

esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. 

 A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a 

diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és 

megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit 

bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának 

felelőssége továbbá, hogy az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a 

felettesének, illetve az illetékes munkatársának.  

 Minden dolgozónak, valamint az intézménnyel kapcsolatban állóknak, valamint 

szolgáltatást nyújtóknak felelőssége, hogy ismerje az esélyegyenlőséget biztosító 

jogszabályokat, magára nézve is kötelezőként kövesse azt, és együttműködjön az 

intézmény vezetőségével és tantestületével.  

 Az iskola pedagógusainak és dolgozóinak munkájuk során: fel kell ismerni, és 

fel kell tárni a tanulók problémáit, meg kell keresni a problémák okait, segítséget 

kell nyújtani a problémák megoldásához, jelezni kell a felmerült problémát. 

 Minden pedagógiai munkát végző feladata, hogy megelőzze, elhárítsa, vagy 

enyhítse azokat a gyermekre ható károsodásokat, amelyek egészséges 

személyiségfejlődését megzavarják vagy meggátolják; másrészt segítse azoknak a 

pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak a gyermek 

társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatásához és kifejlesztéséhez. 

 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló pedagógiai tevékenységek 

Intézményünk pedagógiai munkáján belül kiemelten az alábbi tevékenységek 

szolgálják az esélyegyenlőségének biztosítását: 

 Iskolai hagyományőrző alkalmak. Köztük a szabadidős integráció lehetőségét 

nyújtó Zeneünnep. 

 habilitációs, rehabilitációs foglalkozások, 

 differenciált oktatás és képességfejlesztés, az egyéni képességekhez igazodó 

tanórai tanulás és tanórán kívüli tevékenység megszervezése; tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

 az egészségfejlesztés, nevelés 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok), 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról, 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni, vagy csoportos használata; 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 
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A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó 

elvek. 
 

Tanulóink speciális fejlesztési lehetőségei, pszichés állapota miatt az előzőekben 

részletezetten sajátosan értelmezhető a magatartás és a szorgalom értékelése.  

Bizonyos területeken való kiemelkedő teljesítmények azonban náluk is jellemzőek 

lehetnek. Kiemelkedő sport teljesítmények, kulturális versenyeken való részvétel, 

művészeti munkák, tanulmányi versenyen való megmérettetés mind alkalmat adnak 

a külön elismerésre. 

 Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját - képességeihez mérten - kiemelkedően 

végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez – az iskola dicséretben 

részesíti, jutalmazza. 

 

 A tanulók jutalmazásának formái: 

                      Egyéni: 

 

o osztályfőnöki dicséret, 

o a tanulóval foglalkozó más pedagógusok dicsérete, 

o nevelőtestületi dicséret, 

o könyvjutalom 

o tárgyjutalom, 

o oklevél. 

 

               Csoportos: 

 

o kirándulás 

o külső programok 

 

A jutalmazásra javaslatot tehet az  

o osztályfőnök 

 

o  illetve a gyermekekkel közvetlen kapcsolatban álló intézményi dolgozó 

Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek, 

eljárások, terápiák. 
 

Az értelmileg akadályozott tanulók fogyatékosságából eredő hátrányainak 

csökkentéséhez több speciális módszert, eljárást alkalmazunk. Ezeket a jövőben  

bővíteni szeretnénk. 
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 Csoportos differenciált foglalkozás  

A tanulók különböző fejlődési állapota és lehetőségei miatt szükségszerű képesség 

szerint differenciált csoportok szervezése a kultúrtechnikai és más foglalkozásokon. 

 

 Egyéni differenciált foglalkozások  

 

A tanórákon belül egyénre szabott feladatok adásával, az egyes tantárgyaknál 

osztályok közötti „átlátogatással” /pl.: a 2. osztályban tanuló gyermek a 4. 

osztályosokkal tanulja az olvasást/ évek óta élnek pedagógusaink. Különböző 

szakképesítésű gyógypedagógusaink a valamely részterületen lemaradó vagy 

kiemelkedőbben teljesítő tanulók szükséges, lehetséges fejlesztését a különböző 

szakterületeken látják el: szurdo-, szomato-, pszichopedagógiai, logopédiai, 

drámapedagógiai, zenepedagógiai. 

 

 Logopédia 

 

 Gyógytorna 

 

 Projektoktatás a napközi otthonos fejlesztésben 

 

A projektoktatás alkalmazása lehetőséget ad a tehetséges tanulóink és a 

felzárkóztatásra szoruló tanulóink közös ismeretszerzésére, fejlesztésére. Minden 

tanulási egység elsajátítására alkalmas, mindig célirányos, a tanulók érdeklődésére, 

aktív tevékenységére épít. A személyiségfejlesztés hatékony eszköze, hiszen az 

együttműködésre épít és kreativitást fejleszti. Biztosítja az ismeretek, jártasságok, 

szokások elsajátítását indirekt módon.  A projektek egy egész tanéven keresztül 

olyan tartalmi munkát jelentenek, amiben nagyon sok fejlesztési, nevelési és 

tanulási folyamat van. A tanév során két kiválasztott témában 6-8  hetes 

időtartamban zajlik –a délutáni foglalkozási kereteken belül. 

 TSMT  (Tervezett Szenzomotoros Tréing) 

 

A terápia a szenzoros integrációt javítja az edzéselmélet szabályait követve.  

Objektív neuro- és szenzoros vizsgálattal megállapítják az idegrendszer organikus 

érettségi szintjét, s ennek megfelelően elkezdik a terápiát a szenzoros integráció 

kialakulását segítő, a vesztibuláris rendszert ingerlő feladatokkal.  

A terápia célja tehát az érintett gyermekeknél a szenzomotoros hiány pótlása több, 

TSMT-II esetén 651, TSMT-I esetén 680 feladattal az edzéselmélet szabályait 

átvéve. 

Az aktív feladatok többfélék: természetes mozgások, szeriális, 2-4 ütemű 

mozgások, koordinált, egyidejű kéz- és lábmozgást igénylő mozgások. 

A mozgások mindig énekkel, mondókával kísértek, később számolnak közben, 

ezzel a látott-hallott beszéd és a mozgás ritmusa összhangba kerül.  
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A terápia következtében adekvátabb lesz a viselkedés, tartósabb a figyelem, a 

feladatmegoldás, a finommozgás, a szabálytudat és szabálytartás növekszik. 

 Rehabilitációs úszás 

Az úszás oktatásának olyan speciális formája, mely alkalmazkodik tanulóink 

képességeihez. 

 ULWILLA-jellegű ének és zeneoktatás 

Speciálisan középsúlyosan értelmi fogyatékos személyek zeneoktatására 

kifejlesztett módszer helyi alkalmazása. A kottát a színek egyeztetésével működő 

rendszer helyettesíti.  

 Kutyaterápia 

A speciálisan kiképzett, bárkivel közreműködni kész, odaadó, szeretetteljes kutyák 

terápiás eszközként való alkalmazása meglepő sikereket eredményez. A terápia 

során a legnagyobb hangsúlyt az érintés kapja. 

 A kutya sokoldalú terápiás hatást fejthet ki: a kutya jelenléte minden gyermekre 

ösztönzőleg és jutalomértékűként hat, a kutya környezeti katalizátorként elősegíti a 

kapcsolatfelvételt és a kooperációt, lehetővé válik a gyermekek figyelmének tartós 

fenntartása. 

A kutya irányítása az események fölötti kontroll és kompetencia érzését váltják ki a 

gyermekből, fejlődik a gyermekek mozgáskoordinációja és nyelvi 

kifejezőkészsége.  Érzékenyebbé válnak a környezetükben élő személyek és 

háziállatok szükségleteire. 

A terápia célja az elmaradást mutató területeken való fejlesztés erős motivációval.  

 Gyógypedagógiai lovaglás 

A ló hatásait pedagógiai, fejlesztő, nevelő céllal használja. A foglalkozásokba 

beépül a lóval való foglalkozás, a lovaglás és a lovastorna sportelemeinek tanítása.  

A fejlesztés célja a motoros és orientációs képességek fejlesztése, az érzelmi 

állapot, akarati funkciók befolyásolása, szocializáció elősegítése. 

 

 Könyvtári foglalkozások 

 

Külön helységben könyvtárt tartunk fenn, lehetőséget biztosítva a képi 

ismeretszerzéshez, az elemi olvasási készségek kialakításához, 

mesefeldolgozáshoz. 

 

 Alternatív és augmentatív kommunikáció 

 

Főleg a verbális kommunikációban akadályozott középsúlyosan értelmi fogyatékos 

és súlyosan, halmozottan sérült személyek, valamint autizmussal élők 

kommunikációjának fejlesztésére használható.  
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Az augmentatív kommunikáció kiegészíti a meglévő verbális kommunikációt, az 

alternatív helyettesíti azt. 

Használható továbbá a beszédindítás segítésére. 

Alapvető célja a kommunikációs kedv felkeltése, megfelelő eszközök 

alkalmazásával az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése, és gyakorlása. Az 

ismeretsajátítás, fogalmi gondolkodás is jobban fejleszthetővé válik. 

Az alkalmazott terápia, fejlesztő eljárás eredménye: 

o A kognitív fejlődés-szimbólumképzés, fogalomalkotás, véleménycsere- 

megkönnyíti  a  beszéd tanulását. 

o Az érzékelési, észlelési  funkciók fejlődnek. 

o A viselkedés megváltozása-sztereotípiák, apátia, autoagresszió, visszahúzódás 

leépülése. 

o A motorikus képességek  fejlődése. 

o Pozitív  érzelmi állapot 

o Kommunikációs képességek fejlődése. 

o Szociabilitás fejlődése. 

o Lehetővé válik az önkifejezés. 

 

 

 Drámajáték-drámapedagógia elemei 

Intézményünkben több éves hagyománnyal, eredményesen alkalmazzuk a 

drámapedagógusi végzettséget nem igénylő drámajátékokat a tanítási órákon. 

 

 Hallásnevelés 

Hallási figyelmetlenség korrekciója szurdopedagógiai módszerekkel, 

beszédindítás,  -késztetés nem csak hallássérült gyerekekkel. 

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az 

ismeretek számonkérésének rendje 
 

 Tanulóink írásbelisége az iskoláztatás végére sem éri el azt a szintet, hogy az 

ismeretek ellenőrzésének eszközéül szolgálhatna. Következésképpen írásbeli 

beszámoltatás iskolánkban nincs. A szóbeli és a gyakorlati beszámoltatások 

speciális formáját a tanév végén a tantárgyi követelmények alapján készített 

mérőlapokkal végezzük.  
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Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt 

írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 

korlátai 
 

  Tanulóink számára kötelező érvénnyel nem adunk házi feladatot.  

 

 A pedagógusok és a szülők rendszeres kommunikációjában alakul ki annak a 

szokásrendje, hogy melyik szülő igényli és végzi el az otthoni feladatokat. A 

szülővel való egyeztetés után az osztályfőnökök gyakorló anyagot állítanak össze a 

tanuló számára.  

 

 A családtól rendszeresen kérjük viszont az önkiszolgálási készségek gyakorlását, 

a már kialakult képességek, kompetenciák működtetését.  

 

 Intézményünkben az egyes tanulócsoportok délutáni foglalkoztatási rendje és 

anyaga a tananyag gyakorlását, alkalmazását biztosítja, ezért házon belül házi 

feladatot általában nem adunk. Indokolt esetben jelezzük, ha valamely tanulónál 

vagy valamely területen többletgyakorlást igénylünk. 
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Fejlesztési területek tantárgyi óraszámai (Óratervi háló) 

 

 

Műveltségi terület Tantárgy 
1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Olvasás-írás 

(Magyar nyelv és 

irodalom) 

2 2 3 3 4 4 2 2 

Matematika Számolás-mérés 

(Matematika) 

2 2 2 2 3 3 3 3 

 

Történelem és 

állampolgári ismeretek 

Állampolgári 

ismeretek 

- - - - 1 1 1 1 

Hon- és népismeret - - - - - - 1 - 

Etika - - - - - - - 1 

Természettudomány és 

földrajz 

Környezetismeret - - - - 1 1 2 2 

 

Művészetek 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-alakítás 

(Vizuális kultúra) 

3 3 2 3 3 3 3 3 

Technológia Digitális kultúra - - - - - - 1 1 

 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Mozgásnevelés 

(Testnevelés) 

5 5 5 5 5 5 - - 

Testnevelés - - - - - - 5 5 

Osztályfőnöki 
(Közösségi nevelés) 

- - - - 1 1 1 1 

Egyéb 

 

Önkiszolgálás 2 2 - - - - - - 

Életvitel és 

gyakorlat 

- - 2 2 3 3 4 4 

Játékra nevelés 2 2 2 2 - - - - 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 3 3 3 2 2 

Összesen 24 24 24 25 28 28 30 30 

 

A kerettantervek által előírt tartalmakra jelzett javasolt óraszámok az adott tantárgyon belül a tanulók egyéni 

képességeinek megfelelően átcsoportosíthatóak. 
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Egyéni fejlesztési terv 

 

Tanév: 

Fejlesztési időszak: 

 

Tanuló neve: 

Osztályfok: 

 

 

Szakértői bizottság által kijelölt fejlesztési területek 

Pedagógiai megfigyelés, diagnózis, felmérések (PAC...) 

 

 

Fejlesztendő terület Feladatok Eszközök 
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I. számú melléklet 

Félévi értesítő és tanév végi értékelés iskolai nyomtatványai 

 

ÉRTESÍTŐ 

 

 

…………………………………. tanuló a …………………………………… 

 

általános iskola első alapozó csoportjában a ………………... iskolai évben elért 

eredményéről: 

 

Magatartás, szociális fejlettség: 

 

Kommunikáció: 

 

Olvasás-írás: 

 

Számolás-mérés: 

 

Ábrázolás – alakítás: 

 

Ének – zene: 

 

Mozgásnevelés: 

 

Önkiszolgálás: 

 

Játékra nevelés: 
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Logopédia: 

 

Gyógytorna: 

 

Terápiák, fejlesztő foglalkozások: 

 

 

B u d a p e s t,……………………………… 

 

 

  intézményvezető    osztályfőnök 
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ÉRTÉKELÉS 

 

 

 

…………………………………. tanuló a …………………………………… 

 

általános iskola első alapozó csoportjában a ………………... iskolai évben elért 

eredményéről: 

Magatartás, szociális fejlettség: 

 

Kommunikáció: 

 

Olvasás-írás: 

 

Számolás-mérés: 

 

Ábrázolás – alakítás 

 

Ének – zene: 

 

Mozgásnevelés: 

 

Önkiszolgálás: 

 

Játékra nevelés: 

 

Logopédia: 

 

Gyógytorna: 
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Terápiák, fejlesztő foglalkozások: 

 

B u d a p e s t,……………………………… 

 

 

  intézményvezető    osztályfőnök 
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Félévi értesítő 

…………tanév 

 

 

Név:          Osztály: 

 

Személyiségfejlődés, szociális készségek, szorgalom: 

 

Kommunikáció: 

 

Olvasás-írás: 

 

Számolás-mérés: 

 

Játékra nevelés: 

 

Társadalmi ismeretek/Állampolgári ismeretek: 

 

Önkiszolgálás: 

 

Életvitel és gyakorlat: 

 

Környezetismeret: 

 

Hon és népismeret: 
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Etika: 

 

Ének-zene: 

 

Ábrázolás-alakítás: 

 

Információs eszközök használata/Digitális kultúra: 

 

Mozgásnevelés/Testnevelés: 

 

Logopédia 

 Gyógytorna: 

Terápiák, fejlesztő foglalkozások: 

 

B u d a p e s t,……………………………… 

 

 

  intézményvezető    osztályfőnök 
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Tanév végi értékelés 

…………tanév 

 

Név:         Osztály: 

 

Személyiségfejlődés, szociális készségek, szorgalom: 

 

Kommunikáció: 

 

Olvasás-írás: 

 

Számolás-mérés: 

 

Játékra nevelés: 

 

Társadalmi ismeretek/Állampolgári ismeretek: 

 

Önkiszolgálás: 

 

Életvitel és gyakorlat: 

 

Környezetismeret: 

 

Hon és népismeret: 

 

Etika: 
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Ének-zene: 

 

Ábrázolás-alakítás: 

 

Információs eszközök használata/Digitális kultúra: 

 

Mozgásnevelés/Testnevelés: 

 

Logopédia 

 Gyógytorna: 

Terápiák, fejlesztő foglalkozások: 

 

B u d a p e s t,…………………………… 

 

 

  intézményvezető    osztályfőnök 
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Kommunikáció 

Műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom 

Évfolyam: 1.- 8. 

 

A tantárgy legfontosabb célja, hogy fejlesztő, ingergazdag környezetben váljon igénnyé és lehetőséggé a sérült gyermek számára a verbális és nem verbális 

kommunikáció alapelemeinek elsajátítása, a magatartás, viselkedés olyan mértékű szabályozása, amely a társas kommunikáció felismerésén és megértésén 

keresztül segíti az elfogadott viszonyulási formákat. A pedagógusoknak törekedniük kell a helyes, tiszta beszéd elsajátíttatására, kívánságok kifejezésének, 

kérdésekre adekvát válasz adásának kialakítására, fókuszálva a beszéd alaki és tartalmi része fejlesztésére, tisztább hanglejtésre, a helyes hangképzésre, a 

verbális kommunikáció kiépítésére, a tanult versek és mondókák képességeknek megfelelő előadására. A fejlesztés során minden alternatív kommunikációs 

lehetőség támogatását igénybe kell venni. 

 

További feladatok: a beszédmegértést és a beszédet eljuttatni a készség és képesség szintjére; folyamatos motivációval, megfelelő formájú és mértékű 

dicsérettel és értékeléssel kialakítani és fenntartani a környezettel, közösséggel való kapcsolatteremtés és kommunikáció igényét; fejleszteni és tudatosítani 

elsősorban a beszéd vagy az ezt helyettesítő kommunikációs eszköz kapcsolatteremtő, közlő, informáló funkcióját; elérni, hogy a tanulók felismerjék az elemi 

szintű összefüggéseket, értsenek meg utasításokat, és ennek megfelelően cselekedjenek. 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára fontos, hogy a beszéd és a megismert jelek használata során megvalósítsák kommunikációjuk 

és metakommunikációjuk összhangját egyéni szintű kommunikációjukban, fogékonyak legyenek a közösségi élet szokásaira, a természetre és a 

társadalmi környezetre, a helyes érzelmi és erkölcsi viszonyra. A pedagógus feladata elérni, hogy a tanuló megértesse magát, és megértse 
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környezetét, passzív és aktív szókincsét gazdagítsa, a kommunikációs színtereket megismerje, a környezetben előforduló helyzeteket, tárgyakat, 

élőlényeket, eseményeket felismerje, megmutassa, megnevezze, fogalmi készletét bővítse, ezzel együtt a beszédhez szükséges kognitív műveleti 

szinteket fejlessze. A tanulói képességekhez mérten kell kialakítani az önálló kapcsolatteremtés igényét és lehetőségét, képessé tenni a tanulókat 

a párbeszédekben és más kommunikációs helyzetekben szükséges viselkedés elsajátítására, felkészíteni őket a társadalmi együttélés normáira, 

kommunikációs kapcsolatokra, szociális környezetükben az aktív együttműködésre, miközben megismerik az információs eszközökkel történő 

kapcsolattartás formáit és lehetőségeit, egyéni igényekhez igazodó segítségnyújtással rendszerezik és értelmezik a tömegkommunikációs és 

informatikai eszközök által közvetített információkat. Feladat, hogy a tanulók elemi szintű önállósággal tudjanak eligazodni a közvetített 

ismeretek birtokában a társadalmi jelenségek között, a tömegkommunikációs és információs eszközök biztonságos és mértékletes használatának 

elsajátításával és segítséggel az eszközök által közvetített információk értelmezésében, feldolgozásában. 
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Évfolyamok 1.-2. 3.-4. 5.-6. 7.-8. 

Heti óraszám 5 5 5 5 

Éves óraszám 180 180 180 180 

 

 

 

Témakör / Évfolyam 1. a 1. m 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Beszédfejlesztés, anyanyelv 31 31 30 25 25 30 30 30 30 

2. Társadalmi érintkezési 

formák 
12 12 14 15 15 20 20 40 40 

3. Testünk és személyes 

teendők 
30 30 30 35 36 25 25 - - 

4. Tájékozódás térben 30 30 30 30 30 20 20 - - 

5. Tájékozódás időben 19 19 17 20 19 25 25 - - 

6. Élőlények 28 28 29 25 25 20 20 - - 

7. Előkészület a felnőtt életre 10 10 10 15 15 25 25 35 35 

8. Társas kapcsolatok - - - - - - - 35 35 
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Témakör / Évfolyam 1. a 1. m 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

9. Ünnepek 20 20 20 15 15 15 15 - - 

10. Médiaismeret - - - - - - - 40 40 

Éves óraszám 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

 

 

1–2. évfolyam 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben az egyszerű szabályok, utasítások megismerésének, megértésének, betartásának 

megalapozásával, a társas érintkezési, viselkedési formák alkalmazásának kialakításával, a közösségi lét elfogadásának fejlesztésével és az alkalmazkodás 

képességének kialakításával a csoportos tevékenységekhez, a fejlesztési helyzet elfogadásához.  

 

A nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés területén fontos szerepet tölt be az alapvető téri relációk megismerésében, a tájékozódási képesség 

megalapozásában, a közvetlen környezet megfigyelésében, a szűkebb közösség szokásrendszerének, a környezetben előforduló, megtapasztalható népi 

hagyományoknak a megismerésében, valamint a nemzeti ünnepek jelképeinek és az ünnepeken szokásos viselkedés és külsőségek megfigyelésében. 

 

Az önismeretet és a társas kultúra fejlesztését a tanuló saját testéről, személyiségéről, külső és belső tulajdonságairól szerzett tapasztalatokkal, a családi és 

iskolai szerepek megismerésével és megfigyelésével, a közösségi élethez, iskolai életformához szükséges alkalmazkodóképesség, türelem, aktivitás 

kialakításával segíti. 
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A testi és lelki egészségre nevelést az alapvető tisztálkodási szokások megismertetésével, megnevezésével, utánzásával, az egészség és testi épség megóvását 

az évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözék kiválasztásának segítésével, néhány fontos közlekedési szabály megismertetésével, a közlekedésben szükséges 

alapvető óvatosság kialakításával, a szervezet belső érzéseinek, komfortjának megfigyeltetésével és a tanuló kommunikációjának megalapozásával segíti. 

 

A családi életre nevelést a családtagok szerepeinek megismerése, a családi munkamegosztás megfigyelése, a családi ünnepek szokásainak, jellemzőinek 

megismerése, megnevezése, megkülönböztetése segíti. 

 

A fenntarthatóság, környezettudatosság területet a különböző szempontok alapján végzett környezeti megfigyelések, a természeti környezet szépségeinek 

észrevétele, az érzékszervek érzékelésének megfigyelése, az időjárás, az állatok, a növények és a természeti környezet szemlélése, megfigyelése támogatja. 
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1. alapozó 

Témakör: Beszédfejlesztés, anyanyelv Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

31 
Tantárgyi fejlesztési célok: Az emberi arc és beszéd iránti megkülönböztetett érdeklődés felkeltése, figyelem kialakítása. Artikulációs 

gyakorlatok végzése során a mozgások pontos követése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A beszéd észlelésének kialakítása, fejlesztése. A cselekvésekhez, 

tárgyakhoz, fogalmakhoz kapcsolódó kommunikációs kártyák, 

gesztusjelek iránti figyelem felkeltése, ezek megnevezése, megértése. 

Fújás, szívás, rágás. 

Szájat csücsöríteni fúvásban. 

Erős levegőfúvás rövid ideig. 

Megnevezett tárgyat megfogni, letenni. 

Figyelmét rövid ideig fenntartani. 

Megérteni a gesztusok jelentését. 

Figyelmét 5-10 percig a tanár mozgásaira összpontosítani. 

Pontosan követni a mozgásokat. 

Fújni-szívni, nyelvét emelni, magánhangzókat tisztán ejteni. 

Hangokat eszközökhöz rendelni. 

 

 

 Különböző tárgyak (gyertya, toll, hópihe, 

pingpong labda, síp fújása, különböző 

méretű szívószál) fújása, szívása, légző 

gyakorlatok végzése. 

 Cselekedtetés tükör előtt, méz, lekvár 

lenyalása szájról. 

 Hangszerek megszólaltatása, társak 

hangjának felismerése, zenélő játékok 

megkeresése. 

 Testi és szemkontaktus létesítése. 

 Tárgy - tárgyegyeztetés, megnevezés, tárgy - 

képegyeztetés. 

 Versek, mondókák mozgással kísérése. 

 Állathangok utánzása, ciklizálás. 

– Gesztusok szóbeli megnevezése, együttes 

alkalmazása. 

– Kooperációs képesség kialakítása: testi és 

szemkontaktus létesítése. . 

– Előmutatás alapján artikulációs mozgások 

lekövetése.  

– Orron át belégzés, levegő tudatos 

visszatartása, szájon át kilégzés, hasi 

légzés gyakorlása. 

– Irányított fújás, hangadással kísért fújás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutasson érdeklődést a 

gesztusok, emberi hangok iránt. 

 

Legyen képes a közös tanulási 

helyzetben elemi szinten 

együttműködni. 
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Ismeretek- Tananyag: 

 Légző, fújó, szívó gyakorlatok. 

 

 

 

 Ajak-, nyelv-, rágógyakorlatok. 

 Hallási figyelem fejlesztése. 

 Kooperációs képesség kialakítása. 

 A mindennapokban használt tárgyak felismerése, megmutatása, 

megnevezése  

 Utánzó tevékenység kialakítása. 

 Hangutánzás 

– Hangejtés – magánhangzók ejtése. 

– Szájállások utánzása. 

– Hangadásra késztető játékos utánzógyakorlatok (állathang 

utánzása), növekvő szótagszámmal ciklizálás. 

– Tárgyak megnevezése utánmondással. 

– Főnevek többes száma.  

– Melléknevek kapcsolása tárgyakhoz. 

– Szókincsfejlesztés, alapszókincs növelése (aktív, passzív). 

– Tárgyak megnevezése, egyeztetése. 

– Analóg mondatalkotások (főnévhez cselekvések kapcsolása, és 

fordítva). 

– Tőmondatok, egyszerű bővített mondatok alkotása.  

– Legfontosabb gesztusjelek elsajátítása. 

– Vizuális emlékezetfejlesztő gyakorlatok képekkel, képsorokkal. 

– Egyszerű képolvasás. 

– Rágóizmok erősítése 

utánzógyakorlatokkal, a helyes nyelés 

technikája. 

– Alap zönge próbálgatása, érzékelése háton, 

arcon, gégén. 

– Szájállások utánzásával a hangok 

felismerése, megkülönböztetése, 

leolvasása szájról. 

– Hívóképek alapján hangutánzások.. 

– Válaszadás szófajokhoz tartozó kérdésekre 

(Ki ez? Mi ez? Mit csinál? Milyen?). 

– Egymástól jól megkülönböztethető hangok 

differenciálása (p-m, v-l, f-h, c-f), hangok 

időtartama. 

– Mi hiányzik? Mi változott? Memóriajáték. 

– Az olvasás haladási irányának követése 

(megtanulása). 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés- gyakorló játékok; Ének-zene- Hallásfejlesztés; Mozgásnevelés- Légző gyakorlatok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:A közvetlen környezet tárgyai: nyelv, száj, fúj, szív, gyertya, toll, pehely, buborék, levél, szívószál,láng, hangos – halk, bent, 

belül, érintés, tapintás,szájtér, fent, lent, kívül, kerekítés, résesítés, zönge. 
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Témakör: Társadalmi érintkezési formák Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

12 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: Interperszonális kapcsolatok létrehozása, fejlesztése.Szemkontaktus felvétele, egyszerű gesztusok megértése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Az új közösség és szokásainak, szabályainak megismerése, a tanuló 

közvetlen környezetében lévő személyek felismerése, elfogadása.  

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és gesztus) utasítások 

között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen használt gesztusait, 

szokásainak rendjét. 

Elsajátítani a képekkel végzendő tevékenységeket.  

Néhány egyszerű szimbólumot megismerni (buszmegálló, átkelő, lift, 

bejárat, lépcső). 

Ismerni teljes nevét, tanárát, társait nevén nevezni, velük elemi 

szinten kommunikálni. 

Érzelmeket felismerni másokon, reakciókat, illetve érzelmi 

megnyilvánulásokat vállalni. 

Megmutatni fényképen szüleit, testvéreit. 

Szituációhoz kötni apját, anyját, testvéreit. 

 

 Saját jel felismerése, nevére figyelés 

különböző helyzetekben. 

 Egyeztetés különböző tárgyakon: saját jelű 

tárgyak összegyűjtése saját helyre. 

 Labda gurítása megnevezett társnak, 

 Jellel ellátott eszközök kiosztásakor társ 

megnevezése. 

 Személy- fénykép- jel egyeztetése. 

 Köszönési formák gyakorlása 

szerepjátékokban, bemutatkozás társaknak. 

 Érzelmi megnyilvánulások megismerése, 

felismerése az arcon, tükör előtt utánzása, 

megnevezése (szomorú, vidám, nevet, sír). 

 Szerepjátékokban érzelmek kifejezése. 

– Üdvözlés, belépés kopogás után, lábtörlés, 

köszönés, bemutatkozás. 

– Szem irányítása tárgyakra, mozgás 

követése szemmel. 

– A kéz gesztusjeleinek bővítése. 

– Gesztusok felismerése képekről. Öröm, 

fájdalom, sírás, ijedtség stb. 

– Ütem, intenzitás, időtartam változtatása. 

– Testmozgások, figyelmet felhívó 

mozgások: taps, simogatás, kézszorítás. 

– Gyere ide! Nem szabad! Pszt! Nono! 

Nem! Tessék. Gyere az ölembe! Fejrázás, 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló saját nevére hallgat, 

jelét, fényképét felismeri.  
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Kerülni az erőszakot. 

Fegyelmezetten viselkedni az iskolán kívüli programokon is. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Saját és a közvetlen környezetében lévő személyek neve, jele. 

 

 Társadalmi érintkezés. 

 

 Alapvető érzelmi megnyilvánulások. 

 

– A környezet kommunikatív és metakommunikációs jeleinek jobb 

megértése. 

– Irányítás elfogadása, cselekvések követése szemkontaktussal. 

– Mozdulatok szabályozása adott jelre. 

– Testkontaktus a félelem oldására. 

– Kéz gesztusjelei. 

– Fej gesztusjelei. 

– Kép mint szimbólum. 

– Vizuális jelzések, utasítások, képek. 

– Iskolai környezet.  

– Köszönési formák. 

– Hétköznapi teendőkkel kapcsolatos gesztusok kiépítése (étkezés, 

öltözés, mosakodás). 

– Érzelmi megnyilvánulások.  

– A környezet hangjainak felismerése, reakció. 

– Családi kapcsolatok. Anya neve. Apa neve. Testvérek. 

Nagyszülők. 

– Egymás megismerése. 

– A megköszönés gyakorlása. 

– Konfliktuskerülő viselkedés.  

– Étkezések alkalmával használatos szabályok gyakorlása. 

bólogatás.  

– A konvencionális viselkedés elemeinek 

gyakorlása a tanult gesztusok, mimika és 

kézjel alkalmazásával.  

– Bemutatkozás gyakorlása, nevére történő 

reagálás. Társak és tanár néven szólítása. 

– Szituációs játékokban a tanultak 

alkalmazása, képek és cselekvések alapján, 

megnevezéssel. 

– Ismerős emberek, állatok, eszközök 

hangjai, intenzitás, hangerő, ütem 

változásai. 

– Fényképen megmutatja a tanuló apját, 

anyját, testvéreit.  

– Analógiás gyakorlattal képekről az anya-

gyerek, apa-gyerek kapcsolat 

megmutatása. 

– Bizalom-játék. 

– Hangfelvételről a környezet „kitalálása”: 

erdőben, sportversenyen, iskolai 

szünetben. 

– Tulajdonságok felismerése, azonosítás 

hang, ruha, tapintás útján (kitalálós, 

bekötött szemmel).  

– Hangforrás keresése bekötött szemmel, 

hangforrás felismerése.  

– Képolvasás, képkirakás balról jobbra: név, 

jel, nap, napos jele stb. 

– Napirend, fontosabb állandó események 

jelzése.  

– A tanulás során használatos képek 

alkalmazása, használatuk módja 

(válogatás, rendszerezés). 

– Szimbólumok keresése és megfejtése 

utcán, buszon, épületeken, épületekben. 
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– Az utcai közlekedés során a közösen elfogadott szabályok 

betartása. 

– Az érzelmek hangjainak felismerése, irányítása hangmagasság, 

hangszín szerint. 

 

 

 

 

– Kép, mint jelzés. Kép és idő. Kép, mint 

információs eszköz. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Jelek, nevek, köszönési formák, kérem, köszönöm, igen, nem. Bemutatkozás, név, osztálytárs, jel-jelzés, tanár-nevelő, üdvözlés, 

köszönés, a használt jelzések. Gesztusok és gesztusjelek, alkalmazási módjuk. A használt gesztusok megnevezése. Az érzelmek megnevezése. Magas, kisebb, 

alacsonyabb, felnőtt – gyerek, én, enyém, várj, majd, nemsokára, választás,sorrakerül, tessék, kérem, Ne tolakodj! Pakolj el magad után! Sorakozó! 
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Témakör: Testünk és személyes teendőink Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható 

 

Óraszám: 

 

30 Tantárgyi fejlesztési célok:Tapasztalatok gyűjtése a saját testről és testünk ápolásáról, a táplálkozásról.Az enyém – nem az enyém 

viszonyok elkülönítése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Test fő részeinek megmutatása együttműködéssel, érzékszervi 

tapasztalatok szerzése. Kézmosás, zsebkendő és WC használatának 

szokásai. Ruhadarabok felismerése, megmutatása, megnevezése 

együttműködéssel. Néhány étel, eszköz, cselekvés felismerése 

segítséggel.  

Megérteni a sor eleje, sor vége kifejezéseket. 

Megérteni és követni a le, fel utasítást. 

A megfelelő érzékszervhez kapcsolni a hall, lát, szagol, érint igéket. 

Egyre önállóbban kabátot, sapkát fel- és levenni, helyére tenni.  

Egyre önállóbban cipőt húzni, kötést, kapcsolást próbálgatni, 

megoldani. 

Saját holmiját felismerni. 

Saját kabátját, sapkáját, sálját megismerni, helyére tenni. 

Önállóan fel- és levenni felsőruháit.  

Megnevezni (megmutatni) felszólításra 8-10 ruhadarabot.  

 

 Hempergés fűben, homokban, szőnyegen. 

Mászás négykézláb, hason, háton csúszás. 

Testrészek, tevékenységek megnevezése. 

 Mozgásos gyakorlatok közben a test 

megtapasztalása (átmászás, belebújás, 

alábújás). 

 Test körberajzolása. Tenyér, talplenyomat 

készítése. 

 Testrészek érintése, mozgatása mondókákkal 

kísérve. 

 Funkciók játékos próbálgatása (fülelés, 

kukucskálás, simogatás, ízlelgetés). 

 Zsebkendő használatának felismerése. 

Orrtörlés, fújás próbálgatása. Szimatoló játék. 

 Ujj és tenyérlenyomatok létrehozása asztali 

homokozóban, nagyméretű lapon, kézmosás 

szükségességének felismerése. 

– Testét tükörben szemlélve a tanuló 

mutasson rá fejére, törzsére, végtagjaira. 

– Kezeit, lábait mozgásos gyakorlatok során 

érintse.  

– Jobb-bal oldala differenciálása segítséggel. 

Térben történő eligazodás. 

 Kézmosás pontos menete. 

 A WC higiénikus használata. 

– Fésülködés (saját fésűvel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a közös tanulási 

helyzetben elemi szinten 

együttműködni. 

 

Együttműködéssel vegyen részt 

a tisztálkodási 
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Társai kabátját tudja személyhez rendelni. 

Eligazodni a jelek és fogasok között segítséggel. 

Illedelmesen kérni, megköszönni, helyet foglalni, az ételeket 

megnevezni, megmutatni.  

Étkezéshez a megfelelő evőeszközt kiválasztani (terítési kellékek). 

Ismerni az alapvető higiénés étkezési szokásokat. 

Főfogalom alá rendelni az ételeket, képek alapján. 

Ismeretek- Tananyag: 

Testünk: 

 Élmények gyűjtése a saját testről, saját test észlelése. 

 

 

 

 Saját test kapcsolódása a térhez. 

 

 

 Tájékozódás a saját testen. 

 

 

 

 Érzékszervek funkciói. 

– Fürdőmozgások játékos utánzása. Babán a 

tisztálkodási mozgások bemutatása. 

– Öltözködés, vetkőzés gyakorlása. 

– Saját fogas (jel), kabát, nadrág, tornazsák, 

cipő helye. Társak jelének megismerése. 

– Nap mint nap elmondja a tanuló, mit vett 

fel reggel, mit vesz le, mire cseréli. 

– Fogasát és saját ruháit rendezi, megnevezi. 

– Mások ruháit kiválogatja. 

– Kabát, sapka, sál önálló felvétele. 

– Ruhadarabokon gomb, cipzár, gallér 

felismerése. Gombolás gyakorlása. 

 

 Ruhadarabok megmutatása, válogatása, baba 

öltöztetése együttműködéssel. 

 Évszaknak megfelelő ruhák le – fel vétele, 

próbálása, válogatása (kicsi – nagy, jó méret) 

 Cselekvések jeleinek, képeinek megismerése 

(vetkőzik, öltözik). 

 Különböző ízek kóstolása; ízek, illatok 

differenciálása, megismerése. 

 Ételek, italok csoportosítása az alap ízek 

alapján, ízek felismerése, megnevezése, 

jelzése. 

 Néhány étel felismerése, megnevezése 

segítséggel, képpel egyeztetése. 

 Babák etetése, egymás kínálása, terítés 

gyakorlása. 

tevékenységekben.  
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 Kézmosás, zsebkendő, WC használatának szokásai. 

 

 

 

 

 

 

 

Öltözködés: 

 Néhány ruhadarab megismerése, felismerése, megnevezése, 

kiválasztása. 

 Saját ruházat felismerése segítséggel. 

– Cipő, váltócipő, tornazsák személyhez rendelése. 

– Társak ruháinak megkülönböztetése, személyhez rendelése. 

 

 

 

Étkezés: 

 Néhány étel felismerése: kenyér, leves, hús. 

 Alap ízek megismerése (édes, sós, savanyú, keserű). 

 Alap illatok, szagok érzékelése (illatos, büdös). 

 Az étkezés használati tárgyai (tányér, pohár, szalvéta, kanál). 
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– Szokásos ételeink. Kulturált étkezés. 

– Ünnepi ételeink. Alkalmi terítés. 

Kapcsolódási pontok:Önkiszolgálás-öltözködés, tisztálkodás, Étkezés; Játékra nevelés- szerepjáték, gyakorló játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Néhány testrész: (test, fej, láb, kéz), a tisztálkodáshoz kapcsolódó szavak, analóg mondatok felismerése:(pisilni kell, WC, WC 

papír, szappan, csap, víz, törölköző, mosd meg a kezed, nyisd ki a csapot, vegyél szappant, dörzsöld össze a kezed, öblítsd le, zárd el a csapot, zsebkendő, 

folyik az orrod, fújd ki az orrod), néhány ruhadarab (pulcsi, póló, nadrág, szoknya, cipő), néhány cselekvést kifejező ige megértése (vetkőzik, öltözik, vedd le, 

vedd fel), tányér, pohár, kanál, szalvéta, étel, ital, eszik, iszik. 
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Témakör: Tájékozódás térben Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

30 Tantárgyi fejlesztési célok:Közvetlen környezetében megfelelő tájékozódáskialakítása. A közel – távol fogalmának elkülönítése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Saját tanterem megismerése; néhány, az iskolában a tanuló által 

rendszeresen használt helyiség, tér felismerése, rendeltetésszerű 

használatának kialakítása. 

Nevére reagálni. 

Jelét mondani (ha képes rá).  

Felismerni személyes tárgyait. 

Használt jeleket a tanulótársakhoz rendelni. 

Tanárát nevén szólítani. 

Otthonosan mozogni a tantermi berendezések között. Megmondani 

(vagy mutatni), melyik helyiségben mit csinálunk? 

Segítséggel tárgyakat hozni, vinni, igazítani, nyitni, csukni, 

megnevezni, megmutatni. 

Tájékozódni az iskola helyiségei között. 

Köszönni.  

A megfelelő személyhez kötni az iskolában történő eseményeket, 

cselekvéseket. 

Tájékozódni otthonában a helyiségek között, azok megnevezését 

 

 

 Saját jel felismerése. 

 Egyeztetés különböző tárgyakon: saját jelű 

tárgyak összegyűjtése saját helyre. 

 Az osztály berendezési tárgyainak rámutató 

megnevezése. 

 Tárgy- tárgy egyeztetése, tárgy- kép 

egyeztetése. 

 Az iskola helyiségeinek többszöri bejárása, 

funkcióinak megnevezése, az ott folyó 

cselekvések lejátszása, felismerése. 

 Az iskola környékének bejárása. 

– Környezetének bejárása, a tárgyak 

nevének használata, illetve a megnevezés 

alapján azok megmutatása. A konyhai 

dolgozók nevét és munkáját ismerje, a 

karbantartót, az adminisztrátorokat 

köszöntse a tanuló. 

– Maketten egy ház, illetve lakás 

helyiségeinek tárgyainak megmutatása, 

megnevezése, megfigyelése. 

– A helyiségek berendezési tárgyainak 

főfogalom alá rendezése. 

– Cselekvések személyekhez történő 

rendelése eseményképek alapján. 

– Saját, vagy tanulótárs, tanár lakásának 

megtekintése kis vendéglátással. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes felismerni a 

környezetében mindennap 

előforduló néhány személyt, 

tárgyat.  
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következetesen használni, megnevezésekor azonosítani. 

Ismerni az alapvető illemet a közlekedési eszközökön. 

Megfelelően viselkedni az utcán. 

Szabályokat betartani gyalogos közlekedés, illetve járművön történő 

utazás alkalmával. 

Ismerni a lámpa jelzéseit. 

Az utazás közbeni alapvető viselkedési szabályokat megismerni, 

kialakítani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Iskola: 

 Az osztályterem berendezési tárgyai, tárgyak helye, saját helyem 

a térben. 

 

 

 

 

 

 Az iskola helyiségei (osztályterem, fürdőszoba, mozgásszoba, 

udvar), az ott folyó tevékenységek megismerése. Berendezési és 

használati tárgyak, játékok, eszközök felismerése, egyeztetése. 

 

– Az iskola helyiségei, az ott dolgozók és az általuk végzett 

– Tankonyhában, illetve szobában 

ismerkedés a bútorokkal, rámutatás, 

megtapintás. 

– A tanuló terítőt terít az asztalra. Az ajtókat 

nyitja, csukja. Edények rendezése, helyük 

a lakásban 

 A lakás részeinek megismerése, ismerkedés 

a bútorokkal, berendezési tárgyakkal. 

 Ház, lakás építése kockából, vagy Duplóból. 

 Játék a babakonyhában, babaház 

berendezése. 

 Cselekvések helyiségekhez rendelése (eszik, 

iszik, főz, alszik, játszik, fürdik).  

 

 Séta alkalmával megfigyeli, megmutatja a 

villamost, autóbuszt, autót, kerékpárt, metrót. 

 Hangutánzás. 

 Autózás a szőnyegen. 

 A járdán közlekedik, az úttestre figyelemmel 

lép le.  

 A közlekedési szabályok betartásának 

gyakorlása együttműködéssel séta közben.  

Udvaron játékos formában a közlekedési 

szabályok betartásának gyakorlása (indulás, 

megállás, várakozás). 

Szerepjáték: utazás – utas, ellenőr, járművezető. 

Csoportban történő utcai séta: kirakatok előtti 

beszélgetés, az árak megnevezése.  

Piacon: nézelődés, áruk megnevezése, 
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tevékenységek megnevezése, megértése. 

 

Lakás: 

 A lakás, ház helyiségei (szoba, konyha, fürdőszoba), berendezési 

tárgyai, az ott folyó tevékenységek.  

– Használati tárgyak felismerése, megnevezése. 

– Tárgyak helye a lakásban. 

– Tárgy – kép egyeztetése. 

– A lakás egyéb helyiségei és tartozékai. 

– Ház – lakás. 

 

Utca, közlekedés: 

 Közlekedési eszközök megfigyelése az iskola környékén, 

hangutánzás. 

 

 

 Az utca részei: járda, úttest. 

– Utazás járművel. 

 

Vásárlás 

– Kirakatok nézegetése. Piac. Közös vásárlás. 

Tájékozódás saját test körül (két oldalon). 

 

megmutatása. 

Köszönés, kérés, megköszönés gyakorlása. 

A konvencionális beszédformák alkalmazásának 

kialakítása.  

Tárgyak téri helyzeteinek egymáshoz viszonyítása. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: gyakorlójáték, szerepjáték; Mozgásnevelés - rendgyakorlatok; Számolás-mérés: tájékozódás. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: A tanuló által rendszeresen használt helyiségek neve (osztály, WC, fürdőszoba, mozgásszoba). Az osztály néhány berendezési 

tárgyának neve (játékpolc, pad, asztal, szék, szőnyeg, szekrény, ajtó, tükör, babakonyha, ablak, ajtó), néhány rendszeresen használt eszköz (baba, autó, könyv, 

kocka, labda, maci, törülköző, gyurma, festék, gyöngy, pötyi, nyomda). Az udvaron használatos eszközök és velük végzett tevékenységek (hinta, csúszda, 

mászóka, homokozó, bicikli, libikóka). Lakás/ ház helyiségei (konyha, szoba, fürdőszoba), néhány rájuk jellemző tárgy (asztal, szék, tűzhely, mosogató, 

szekrény, ágy, fotel, szőnyeg, TV, fürdőkád, WC, csap, mosdó) és rájuk jellemző cselekvés (alszik, pihen, játszik, eszik, iszik, főz, fürdik, WC-zik, mos). 

Néhány közlekedési eszköz neve (villamos, busz, metró, autó, bicikli) az utca részei (járda, úttest), néhány figyelmeztetés: vigyázz, figyelj, nézz körül, várj, 

állj meg. 
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Témakör: Tájékozódás időben Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

19 Tantárgyi fejlesztési célok: Érdeklődés felkeltése az időjárás, az évszakok és a hozzájuk kapcsolódó természeti változások iránt.  

A várakozás fogalmának és kifejezéseinek felismerése. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Az időjárás folyamatos figyelemmel kísérése, ismerkedés az évszakok 

jellemzőivel.  

A nap ritmusát jelző kép- és hangjelzéseket figyelembe venni. 

A téli-nyári időjárási elemeket megkülönböztetni. 

Képről felismerni két ellentétes évszakot. 

Ruhái közül kiválasztani a télit és a nyárit. 

Összefüggést találni az évszakok és jellemző jegyeik között. 

Tájékozódni a napszakokról. 

Nagyobb különbségeket észrevenni. 

A tanult fogalmakat megérteni, azoknak megfelelő képet felmutatni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Tanítási nap – munkanap – pihenőnap. 

– Tanóra – óraközi szünet – csendes pihenő. 

 

 Az évszakok jellemzői. 

 

 

 

 

 

– A nevezett időszakok terjedelmének 

összehasonlítása, a kapcsolódó jelzések 

megismerése, figyelembevétele (tanítás 

kezdetét jelző hangjelzés stb.). 

 

 

 Séták alkalmával a különböző évszakok 

jellemzőinek megfigyelése, rájuk jellemző 

termések, virágok gyűjtése. 

 Hozzájuk kapcsolódó dalok, mondókák 

megismerése, mondása, mozgással kísérése. 

 Az időjárási jelenségek megtapasztalása, 

napi rendszerességgel annak megfigyelése. 

 Hozzá kapcsolódó dalok, mondókák 

tanulása. 

 Az időjárásnak, évszaknak megfelelő ruhák 

kiválasztása együttműködéssel. 

– Játékokban a jellemző tulajdonságok 

kiemelése. 

– A napszakokhoz köthető cselekvések 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a közös tanulási 

helyzetben elemi szinten 

együttműködni. 

 

 

Jelezze, ha komfortérzete nem 

megfelelő, melege van, fázik.  
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 Időjárási jelenségek. 

 

 

 

 

 

 

 

 Napszakok, reggel-este, éjjel-nappal jellemzői és a hozzájuk 

kapcsolódó cselekvések. 

 

– Időtartam megismerése (sokáig tart, rövidebb), differenciálása. 

– Végzett cselekvések időtartama. 

 

eljátszása. 

– Ki van jelen a tanítási órákon? Ki 

hiányzik? Milyen az időjárás?  

– Baba öltöztetése (lefekvéshez, 

kiránduláshoz, ünnepélyre stb.) évszaknak, 

napszaknak, alkalomnak megfelelően. 

– Időjárásnak, napszaknak, tevékenységnek 

(pl. naposnak kötény stb.) megfelelő saját 

ruha kiválasztása, megnevezése. 

– Szituációs játékokban a tanultak 

gyakorlása. 

– Nap mint nap az időjárási viszonyok 

ismétlése. A hideg, meleg, eső jelzése. 

Képekről az időjárási elemek felismerése. 

 Időtartam észlelése mozgással, illetve 

finommimikai jelekkel (hosszan fújok, 

röviden mondom). 

 A sötét, világos közötti különbség 

megtapasztalása. 

 Napszakokhoz köthető tárgyak 

csoportosítása együttműködéssel, 

cselekvések eljátszása. 

Kapcsolódási pontok:Önkiszolgálás: öltözködés; Játékra nevelés: szerepjáték, gyakorló játék; Számolás-mérés: tájékozódás; Ének-zene- gyermekdalok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Évszakok neve (tavasz, nyár, ősz, tél). Időjárási jelenségek (nap, felhő, eső, hó szél) és kifejezések (esik az eső, süt a nap, esik a 

hó, felhős az ég, fúj a szél) hideg, meleg. Évszakok jellemzői (ősz, gesztenye, dió, alma, körte, szilva, szőlő, hullanak a levelek, sárga, zöld, barna, piros, 

hideg, hó, hógolyó, szánkó, hóember, korcsolya, rügy, bimbó, virág, tulipán, nárcisz, hóvirág, ibolya, fagyi, nyaralás, pancsolás, nyári szünet). Napszakok 
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neve (reggel, este, éjjel, nappal) sötét, világos, nap, hold, csillagok és néhány hozzájuk kapcsolódó cselekvés (alszik, felkel, fürdik). 

Tanóra, szünet, munkanap, pihenőnap, majd, hamarosan, soká,pontosság, késés, naptár, óra,  
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Témakör: Élőlények Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

28 Tantárgyi fejlesztési célok:A környezetünkben élő állatok és növények észlelése, érzékelése, megtapasztalása. Az állatokkal és növényekkel 

kapcsolatban megfelelő magatartás kialakítása, félelem leküzdése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Növények megfigyelése, gyümölcsök, zöldségek megismerése. Mesék 

hallgatása. Háziállatok megfigyelése, felismerése együttműködéssel. 

Hangutánzás gyakorlása.  

Környezetében lévő élőlényeket érdeklődéssel figyelni. 

Rendszeres feladatot ellátni (locsolás). 

Felismerni és csoportosítani a tanult növényeket, gyümölcsöket, 

zöldségeket. 

Utánzó mozdulatokkal játékosan kertészkedni. 

Élőben és képen (báb) felismerni a háziállatokat. Aktívan részt venni a 

megfigyelő, válogató, keresgélő munkában. 

Az állatok hangját utánozni rövid ciklizálással is. 

Érdeklődést tanúsítani a megfigyelések során, felidézni a tanultakat. 

A táplálékokat a megfelelő állatokhoz rendelni, hangutánzással az 

állathangot utánozni. 

 

 

 Gyümölcsök, zöldségek megnevezése. 

 A virágok, növények tulajdonságait 

érzékelése, tapintása, szaglása, 

megnevezése. 

 Képekkel, játékkal növények, gyümölcsök 

csoportosítása, rendezése. 

 Virág, növény ültetése, magok elvetése, a 

növények fejlődésének figyelemmel 

kísérése, gondozásuk segítséggel. 

 Évszaknak megfelelő gyümölcsök, 

zöldségek felismerése, megnevezése. 

 Játékos kertészkedés, szituációs 

gyakorlatok. 

 Mesék növényekről (Répamese). 

 Gyümölcsök, zöldségek kóstolása, 

tulajdonságaik észlelése. 

 Csoportosítás tulajdonságok szerint 

együttműködéssel. 

 Dalok, mondókák megismerése, mozgással 

kísérése. 

 Séta közben a természet megfigyelése, 

virágok szagolása, jellemző jegyeinek 

megfigyelése. 

 Élő állatok felismerése, megnevezése, 

megfigyelése. 

 Séta az állatkertben, állatok felismerése a 

 

 

 

 

 

 

 

Képes érzékelni és megfigyelni 

a közvetlen környezetéből 

érkező ingereket. 
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Ismeretek- Tananyag: 

 Gyümölcsök, zöldségek megismerése, tulajdonságai. 

 

 

 

 Hozzájuk kapcsolódó dalok, mondókák megismerése. 

 

 Növények megfigyelése, észlelése. 

 

 

 Háziállatok megfigyelése, tapasztalatok gyűjtése. 

– Ló, disznó, nyúl, kacsa látható tulajdonságai. 

– Állatok tápláléka, „lakóhelye”. 

 Hangutánzó gyakorlatok. 

 Állatokról szóló mesék. 

 Állatos dalok, mondókák. 

 

parasztudvarban, néhány tulajdonságuk 

megfigyelése. 

 Háziállatok és vadállatok felismerése 

képről, megnevezésük, megmutatásuk.  

 Háziállatok tápláléka. 

 Mesében szereplő állatok kiválogatása. 

 Szerepjátékok hangutánzással. 

 Bábozás – állatfigurákkal. Szituációs 

játékok. Szerepjátékok. 

 Képeken, mesékben állatfigurák 

kikeresése, sorba rendezése. 

 Állathangok utánzása. 

 Mesék meghallgatása, bábozás. 

 Dalok, mondókák együttmondása, mozgásos 

kísérése. 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás-alakítás: vizuális ábrázolás, formázások különböző anyagokból; Ének-zene: gyermekdalok; Játékra nevelés: gyakorló játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Zöldségek : (répa, retek, újhagyma), gyümölcsök (alma, körte, szőlő, szilva, eper, cseresznye), termések (gesztenye, dió), 

virágok (tulipán, hóvirág, nárcisz, ibolya, orgona) neve, íz, szín, illat, házi állatok (kutya, macska, tehén, ló, disznó, nyúl, tyúk, kacsa) neve, hangjuk utánzása, 

élő, háziállat, vadállat, élelem, táplálkozás, ól, istálló, búvóhely, gondozó, gondozás, baromfiudvar, alom, széna, kukorica, szőr, toll, szelíd. 
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Témakör: Előkészület a felnőtt életre Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: A környezet iránti érdeklődés felkeltése. Vásárlás, beszélgetés során a várakozás képességének kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Ismerkedés az élelmiszerbolttal és a vásárlási szokásokkal.  

Illedelmesen köszönni, ha üzletbe lép. 

Kívánságait elmondani, vagy gesztusaival jelezni. 

Képen megmutatni az eladót, pénztárost, árut és a vásárlót. 

Megmutatni a mindennapos bevásárlás kellékeit, kosarat, pénztárcát. 

Kapcsolatot teremteni a környezetében dolgozó szakemberekkel, 

kérdezni, kérni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Vásárlás: 

 Élelmiszerbolt, piac látogatása, vásárlás együttműködéssel. 

– Az eladók, pénztárosok, munkájuk, megfigyelésük. 

Munkahelyek – foglalkozások 

 A tanuló szűkebb környezetében előforduló foglalkozások 

szereplői, munkájuk, eszközeik bemutatása, megfigyelése 

 

 Tanulmányi séta: ismerkedés a piaccal, 

élelmiszerbolttal.  

 Köszönési formák gyakorlása. 

 Az élelmiszerek, a vásárlásnál használt 

eszközök megfigyelése.  

 Szerepjáték: vásárló- eladó. 

 Tanulmányi séta: ismerkedés a 

zöldségessel, hentessel, cukrásszal, 

asztalossal, gépkocsivezetővel, rendőrrel 

stb. 

 Szerepjátékokkal a megismert foglalkozások 

megjelenítése az eszközök, tárgyak 

megfelelő szakmához rendelésével. 

 Élethelyzetekben is és képekről is a 

mesterségek és a hozzájuk tartozó eszközök 

felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen együttműködő a séták 

alkalmával, néhány percig 

képes legyen várakozni. 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés; Játékra nevelés. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Köszönési formák, kérek. 
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Témakör: Ünnepek Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: A hagyományos és családi ünnepek iránti érdeklődés felkeltése, az azokat megelőző várakozás kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A hagyományos és családi ünnepek iránti érdeklődő figyelem kialakítása, 

azok különlegességének felismerése, hozzájuk kapcsolódó szokásokkal, 

versekkel, dalokkal való ismerkedés. Felismerni, megnevezni és 

megmutatni képekről az említett ünnepeket 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Hagyományos ünnepek: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, 

Anyák napja. 

 Családi ünnepek: Születésnap, Névnap. 

 Nemzeti ünnepek: Október 23., Március 15. 

 Iskolai ünnepek: Tanévnyitó, tanévzáró. 

– Az ünnepekhez kapcsolódó események életszerű és játékos tanulása, 

megismerése. 

– Ünnepi készülődés, zenehallgatás, versek, mondókák 

együttmondással. 

 

 Az ünnepekhez kapcsolódó dalok, versek 

hallgatása, együttmondása, mozgással 

kísérése. 

 Az ünnepekhez kapcsolódó mesék 

hallgatása. 

 Az ünnepekhez kapcsolódó szokások, 

szimbólumok, jelképek játékos 

megismerése. 

 Ünnepi készülődés: ajándékkészítés, 

jelképek elkészítése együttműködéssel. 

 Tárgyak válogatása. 

 Zenehallgatás. 

 Jelképek megismerése (torta, virág). 

 A megfelelő köszöntési formák 

megismerése. 

 Megemlékezés, részvétel az iskolai 

ünnepélyen. 

 Ünnepi díszítés gyakorlása. Ünnepi 

asztal terítése. 

 Az ünnep játékos megjelenítése. 

 Történetek, rövid mesék elmondása 

képek segítségével különböző 

ünnepekről. 

 Részvétel az ünnepeken megfelelő 

viselkedéssel.  

 

 

 

 

 

 

 

Észlelje a környezetében 

bekövetkezett változásokat. 

Kapcsolódási pontok:Ének-zene; Ábrázolás-alakítás, Önkiszolgálás, Játékra nevelés. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Az ünnepek neve, szimbólumok Mikulás, Télapó, csomag, virgács, Karácsony, karácsonyfa, ajándék, Farsang, jelmez, álarc, 

Húsvét, tojás, nyúl, csibe, locsolkodás, Anyák napja, szeretet, Boldog névnapot!, Boldog születésnapot!, Boldog Karácsonyt!, Kellemes Ünnepeket! Névnap, 

születésnap, köszöntés-gratuláció, ajándék, kedvesség, öröm, édesség, köszönet, várakozás, hamarosan, nemsokára, ünnep, zászló, hangulat, felvonulás, 

ünnepi öltözet, ajándékozás, gyertya, díszek, locsolás, szép, kellemes, díszes, ritmus. 
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1. megerősítő 

 

Témakör: Beszédfejlesztés, anyanyelv Előzetes tudás:Érdeklődést mutat az emberi hangok iránt. 

 

Óraszám: 

 

31 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:Az emberi arc és beszéd iránti megkülönböztetett érdeklődés felkeltése, figyelem kialakítása. Artikulációs 

gyakorlatok végzése során a mozgások pontos követése. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A beszéd észlelésének kialakítása, fejlesztése. Beszédértés fejlesztése. 

A cselekvésekhez, tárgyakhoz, fogalmakhoz kapcsolódó 

kommunikációs kártyák, gesztusjelek iránti figyelem felkeltése, 

használatuk együttműködéssel.  

Fújás, szívás, rágás. 

Szájat csücsöríteni fúvásban. 

Erős levegőfúvás rövid ideig. 

Megnevezett tárgyat megfogni, letenni. 

Figyelmét rövid ideig fenntartani. 

Megérteni a gesztusok jelentését. 

Figyelmét 5-10 percig a tanár mozgásaira összpontosítani. 

Pontosan követni a mozgásokat. 

Fújni-szívni, nyelvét emelni, magánhangzókat tisztán ejteni. 

 

 Különböző tárgyak (gyertya, toll, hópihe, 

pingpong labda, síp fújása, különböző 

méretű szívószál) fújása, szívása, légző 

gyakorlatok végzése. 

 Cselekedtetés tükör előtt, méz, lekvár 

lenyalása szájról, fagyizás, szilárd ételek 

fogyasztása. 

 Hangszerek megszólaltatása, társak 

hangjának felismerése, zenélő játékok 

megkeresése. 

 2-3 tárggyal memória játék (Mi tűnt el?). 

 Versek, mondókák mozgással kísérése. 

 Tapsolással, hangszerekkel 1-3 elemű 

ritmussorok visszaadása együttműködéssel. 

 Állat- és egyéb hangok utánzása, ciklizálás. 

 Testi és szemkontaktus létesítése. 

 A mindennapokban használt tárgyak és azok 

képeinek felismerése, megmutatása, 

megnevezése. 

 Tárgy - tárgy egyeztetés, megnevezés, tárgy 

- kép egyeztetés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutasson érdeklődést a 

gesztusok, emberi hangok iránt. 

 

Legyen képes a közös tanulási 

helyzetben rövid ideig 

együttműködni. 
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Hangokat eszközökhöz rendelni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Légző, fújó, szívó gyakorlatok. 

 

 

 

 Ajak-, nyelv-, rágó gyakorlatok. 

 

 

 Hallási figyelem fejlesztése. 

 Vizuális emlékezet fejlesztés. 

 Utánzó tevékenység kialakítása. 

 Hangutánzás. 

 Kooperációs képesség fejlesztése. 

 Szókincsbővítés; tárgyak, személyek, egyszerű cselekvések 

felismerése képen, megnevezésük. 

 Kooperációs képesség kialakítása. 

 A mindennapokban használt tárgyak felismerése, megmutatása, 

megnevezése  

 Utánzó tevékenység kialakítása. 

 Hangutánzás 

– Hangejtés – magánhangzók ejtése. 

– Szájállások utánzása. 

– Hangadásra késztető játékos utánzógyakorlatok (állathang 

utánzása), növekvő szótagszámmal ciklizálás. 

– Tárgyak megnevezése utánmondással. 

– Főnevek többes száma.  

– Melléknevek kapcsolása tárgyakhoz. 

– Szókincsfejlesztés, alapszókincs növelése (aktív, passzív). 

– Tárgyak megnevezése, egyeztetése. 

– Gesztusok szóbeli megnevezése, együttes 

alkalmazása. 

– Kooperációs képesség kialakítása: testi és 

szemkontaktus létesítése. . 

– Előmutatás alapján artikulációs mozgások 

lekövetése.  

– Orron át belégzés, levegő tudatos 

visszatartása, szájon át kilégzés, hasi 

légzés gyakorlása. 

– Irányított fújás, hangadással kísért fújás. 

– Rágóizmok erősítése 

utánzógyakorlatokkal, a helyes nyelés 

technikája. 

– Alap zönge próbálgatása, érzékelése háton, 

arcon, gégén. 

– Szájállások utánzásával a hangok 

felismerése, megkülönböztetése, 

leolvasása szájról. 

– Hívóképek alapján hangutánzások.. 

– Válaszadás szófajokhoz tartozó kérdésekre 

(Ki ez? Mi ez? Mit csinál? Milyen?). 

– Egymástól jól megkülönböztethető hangok 

differenciálása (p-m, v-l, f-h, c-f), hangok 

időtartama. 

– Mi hiányzik? Mi változott? Memóriajáték. 

– Az olvasás haladási irányának követése 

(megtanulása). 
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– Analóg mondatalkotások (főnévhez cselekvések kapcsolása, és 

fordítva). 

– Tőmondatok, egyszerű bővített mondatok alkotása.  

– Legfontosabb gesztusjelek elsajátítása. 

– Vizuális emlékezetfejlesztő gyakorlatok képekkel, képsorokkal. 

 Egyszerű képolvasás. 

 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: gyakorló játékok; Ének-zene: hallásfejlesztés; Mozgásnevelés: légző gyakorlatok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A közvetlen környezet tárgyai; nyelv, száj, fúj, szív, gyertya, toll, pehely, buborék, levél, szívószál, láng, hangos – halk, bent, 

belül, érintés, tapintás,szájtér, fent, lent, kívül, kerekítés, résesítés, zönge. 
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Témakör: Társadalmi érintkezési formák Előzetes tudás: Nevére reagál, jelét segítséggel felismeri. 

 

Óraszám: 

 

12 Tantárgyi fejlesztési célok: Interperszonális kapcsolatok létrehozása, fejlesztése. Szemkontaktus felvétele, egyszerű gesztusok megértése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

A közösség szokásainak, szabályainak elfogadása, a közvetlen 

környezetében lévő személyek megismerése.  

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és gesztus) utasítások 

között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen használt gesztusait, 

szokásainak rendjét. 

Elsajátítani a képekkel végzendő tevékenységeket.  

Néhány egyszerű szimbólumot megismerni (buszmegálló, átkelő, 

lift, bejárat, lépcső). 

Ismerni teljes nevét, tanárát, társait nevén nevezni, velük elemi 

szinten kommunikálni. 

Érzelmeket felismerni másokon, reakciókat, illetve érzelmi 

megnyilvánulásokat vállalni. 

Megmutatni fényképen szüleit, testvéreit. 

Szituációhoz kötni apját, anyját, testvéreit. 

Kerülni az erőszakot. 

 

 Saját jel felismerése, nevére figyelés 

különböző helyzetekben. 

 Egyeztetés különböző tárgyakon: saját jelű 

tárgyak összegyűjtése saját helyre. 

 Labda gurítása megnevezett társnak. 

 Jellel ellátott eszközök kiosztásakor társ 

megnevezése. 

 Személy- fénykép- jel egyeztetése. 

 Családi fényképek nézegetése, családtagok 

megmutatása. 

 Köszönési formák gyakorlása 

szerepjátékokban, bemutatkozás társaknak. 

 Szituációs gyakorlatok során kérés, 

megköszönés gyakorlása. 

 Érzelmi megnyilvánulások megismerése, 

felismerése az arcon, tükör előtt utánzása, 

megnevezése (szomorú, vidám, nevet, sír). 

 Szerepjátékokban érzelmek kifejezése. 

 Az egyszerű utasításokra figyel, megérti. 

– Üdvözlés, belépés, kopogás után, lábtörlés, 

köszönés, bemutatkozás. 

– Szem irányítása tárgyakra, mozgás követése 

szemmel. 

– A kéz gesztusjeleinek bővítése. 

– Gesztusok felismerése képekről. Öröm, 

fájdalom, sírás, ijedtség stb. 

– Ütem, intenzitás, időtartam változtatása. 

 

 

 

 

 

 

A tanuló saját nevére hallgat, 

jelét, fényképét felismeri.  
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Fegyelmezetten viselkedni az iskolán kívüli programokon is. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Saját és a közvetlen környezetében lévő személyek neve, jele 

 Szülők, testvérek felismerése fényképről, családi kapcsolatok. 

 

 Társadalmi érintkezés. 

 

 Udvariassági formák. 

 

 Érzelmi megnyilvánulások. 

 

 

 

 

 Egyszerű utasítások megértése, követése. 

– A környezet kommunikatív és metakommunikációs jeleinek 

jobb megértése. 

– Irányítás elfogadása, cselekvések követése szemkontaktussal. 

– Mozdulatok szabályozása adott jelre. 

– Testkontaktus a félelem oldására. 

– Kéz gesztusjelei. 

– Fej gesztusjelei. 

– Kép mint szimbólum. 

– Vizuális jelzések, utasítások, képek. 

– Iskolai környezet.  

– Köszönési formák. 

– Hétköznapi teendőkkel kapcsolatos gesztusok kiépítése (étkezés, 

öltözés, mosakodás). 

– Testmozgások, figyelmet felhívó mozgások: 

taps, simogatás, kézszorítás. 

– Gyere ide! Nem szabad! Pszt! Nono! Nem! 

Tessék. Gyere az ölembe! Fejrázás, 

bólogatás.  

– A konvencionális viselkedés elemeinek 

gyakorlása a tanult gesztusok, mimika és 

kézjel alkalmazásával.  

– Bemutatkozás gyakorlása, nevére történő 

reagálás. Társak és tanár néven szólítása. 

– Szituációs játékokban a tanultak 

alkalmazása, képek és cselekvések alapján, 

megnevezéssel. 

– Ismerős emberek, állatok, eszközök hangjai, 

intenzitás, hangerő, ütem változásai. 

– Fényképen megmutatja a tanuló apját, 

anyját, testvéreit.  

– Analógiás gyakorlattal képekről az anya-

gyerek, apa-gyerek kapcsolat megmutatása. 

– Bizalom-játék. 

– Hangfelvételről a környezet „kitalálása”: 

erdőben, sportversenyen, iskolai szünetben. 

– Tulajdonságok felismerése, azonosítás 

hang, ruha, tapintás útján (kitalálós, 

bekötött szemmel).  

– Hangforrás keresése bekötött szemmel, 

hangforrás felismerése.  

– Képolvasás, képkirakás balról jobbra: név, 

jel, nap, napos jele stb. 

– Napirend, fontosabb állandó események 

jelzése.  

– A tanulás során használatos képek 

alkalmazása, használatuk módja (válogatás, 

rendszerezés). 

– Szimbólumok keresése és megfejtése utcán, 
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– Érzelmi megnyilvánulások.  

– A környezet hangjainak felismerése, reakció. 

– Családi kapcsolatok. Anya neve. Apa neve. Testvérek. 

Nagyszülők. 

– Egymás megismerése. 

– A megköszönés gyakorlása. 

– Konfliktuskerülő viselkedés.  

– Étkezések alkalmával használatos szabályok gyakorlása. 

– Az utcai közlekedés során a közösen elfogadott szabályok 

betartása. 

– Az érzelmek hangjainak felismerése, irányítása hangmagasság, 

hangszín szerint. 

 

buszon, épületeken, épületekben. 

– Kép mint jelzés. Kép és idő. Kép mint 

információs eszköz. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Jelek, nevek, köszönési formák, kérem, köszönöm, igen, nem, egyszerű utasítások megértése: nem szabad, gyere ide, ülj le, állj 

fel. . Bemutatkozás, név, osztálytárs, jel-jelzés, tanár-nevelő, üdvözlés, köszönés, a használt jelzések. Gesztusok és gesztusjelek, alkalmazási módjuk. A 

használt gesztusok megnevezése. Az érzelmek megnevezése. Magas, kisebb, alacsonyabb, felnőtt – gyerek, én, enyém, várj, majd, nemsokára, 

választás,sorrakerül, tessék, kérem, Ne tolakodj! Pakolj el magad után! Sorakozó! 
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Témakör: Testünk és személyes teendőink Előzetes tudás:Zenés mozgásos tevékenységekkel érdeklődése 

felkelthető. 

 

Óraszám: 

 

30 

Tantárgyi fejlesztési célok: Tapasztalatok gyűjtése a saját testről és testünk ápolásáról, a táplálkozásról.  

Az enyém – nem az enyém viszonyok elkülönítése. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Test fő részeinek megmutatása együttműködéssel, érzékszervi 

tapasztalatok szerzése. Kézmosás, zsebkendő és WC használatának 

szokásai. Ruhadarabok felismerése, megmutatása, megnevezése 

együttműködéssel. Néhány étel, eszköz, cselekvés felismerése 

segítséggel. 

Megérteni a sor eleje, sor vége kifejezéseket. 

Megérteni és követni a le, fel utasítást. 

A megfelelő érzékszervhez kapcsolni a hall, lát, szagol, érint igéket. 

Egyre önállóbban kabátot, sapkát fel- és levenni, helyére tenni.  

Egyre önállóbban cipőt húzni, kötést, kapcsolást próbálgatni, 

megoldani. 

Saját holmiját felismerni. 

Saját kabátját, sapkáját, sálját megismerni, helyére tenni. 

Önállóan fel- és levenni felsőruháit.  

Megnevezni (megmutatni) felszólításra 8-10 ruhadarabot.  

 

 Hempergés fűben, homokban, szőnyegen. 

Mászás négykézláb, hason, háton csúszás. 

Testrészek, tevékenységek megnevezése. 

 Mozgásos gyakorlatok közben a test 

megtapasztalása (átmászás, belebújás, 

alábújás). 

 Test körberajzolása. Tenyér, talplenyomat 

készítése. 

 Testrészek érintése, mozgatása mondókákkal 

kísérve. 

 Funkciók játékos próbálgatása (fülelés, 

kukucskálás, simogatás, ízlelgetés). 

– Testét tükörben szemlélve a tanuló 

mutasson rá fejére, törzsére, végtagjaira. 

– Kezeit, lábait mozgásos gyakorlatok során 

érintse.  

– Jobb-bal oldala differenciálása segítséggel. 

Térben történő eligazodás. 

 Zsebkendő használatának felismerése. 

Orrtörlés, fújás próbálgatása. Szimatoló játék 

 Ujj és tenyérlenyomatok létrehozása asztali 

homokozóban, nagyméretű lapon, kézmosás 

szükségességének felismerése. Kézmosás 

pontos menete. 

 A WC higiénikus használata. 

– Fésülködés (saját fésűvel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes rövid ideig 

együttműködéssel különböző 

tárgyakkal manipulálni. 

 

Együttműködéssel vegyen részt 

a tisztálkodási 
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Társai kabátját tudja személyhez rendelni. 

Eligazodni a jelek és fogasok között segítséggel. 

Illedelmesen kérni, megköszönni, helyet foglalni, az ételeket 

megnevezni, megmutatni.  

Étkezéshez a megfelelő evőeszközt kiválasztani (terítési kellékek). 

Ismerni az alapvető higiénés étkezési szokásokat. 

Főfogalom alá rendelni az ételeket, képek alapján. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Testünk: 

 Élmények gyűjtése a saját testről, saját test észlelése. 

 Saját test kapcsolódása a térhez. 

 Tájékozódás a saját testen. 

 Érzékszervek funkciói. 

 Kézmosás, zsebkendő, WC használatának szokásai. 

 

Öltözködés: 

 Néhány ruhadarab megismerése, felismerése, megnevezése, 

kiválasztása. 

 Saját ruházat felismerése segítséggel. 

– Cipő, váltócipő, tornazsák személyhez rendelése. 

– Társak ruháinak megkülönböztetése, személyhez rendelése. 

–  

– Fürdőmozgások játékos utánzása. Babán a 

tisztálkodási mozgások bemutatása. 

– Öltözködés, vetkőzés gyakorlása. 

– Saját fogas (jel), kabát, nadrág, tornazsák, 

cipő helye. Társak jelének megismerése. 

– Nap mint nap elmondja a tanuló, mit vett 

fel reggel, mit vesz le, mire cseréli. 

– Fogasát és saját ruháit rendezi, megnevezi. 

– Mások ruháit kiválogatja. 

– Kabát, sapka, sál önálló felvétele. 

– Ruhadarabokon gomb, cipzár, gallér 

felismerése. Gombolás gyakorlása. 

 Ruhadarabok megmutatása, válogatása, baba 

öltöztetése együttműködéssel. 

 Tárgy- kép egyeztetése. 

 Évszaknak megfelelő ruhák le – fel vétele, 

próbálása, válogatása (kicsi – nagy, jó méret) 

 Cselekvések jeleinek, képeinek megismerése 

(vetkőzik, öltözik). 

 

 Különböző ízek kóstolása; ízek, illatok 

differenciálása, megismerése. 

 Ételek, italok csoportosítása az alap ízek 

alapján, ízek felismerése, megnevezése, 

jelzése. 

 Néhány étel felismerése, megnevezése 

segítséggel, képpel egyeztetése. 

 Babák etetése, egymás kínálása, terítés 

gyakorlása. 

– A reggeli ételek megnevezése, azonosítása. 

– Az ebéd fogásainak ismétlése, illetve 

önálló megnevezése.  

– Szívó-rágó gyakorlatok. 

– Terítéshez használt eszközök elhelyezése. 

– Képekről is az ételek, italok felismerése, 

tevékenységekben.  

 

Tárgyat tárggyal, segítséggel 

egyeztet. 
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Étkezés: 

 Néhány étel felismerése: kenyér, leves, hús. 

 Alap ízek megismerése (édes, sós, savanyú, keserű). 

 Alap illatok, szagok érzékelése (illatos, büdös). 

 Az étkezés használati tárgyai (tányér, pohár, szalvéta kanál.) 

– Szokásos ételeink. Kulturált étkezés. 

 Ünnepi ételeink. Alkalmi terítés. 

 

megmutatása. 

– Illatos, büdös (szaglási gyakorlatok) 

kiválasztása.  

– Napi étkezések alkalmával a megfelelő 

étkezési szokások gyakorlása.  

– Tányér, pohár, bögre, csésze 

megkülönböztetése. 

– Ételek csoportosítása játékos formában. 

Étel-evőeszköz egymáshoz rendelése. 

– Édességek, levesek, főzelékek 

megnevezése, húsok válogatása. 

 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok:Önkiszolgálás: öltözködés, tisztálkodás, étkezés; Játékra nevelés: szerepjáték, gyakorló játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Néhány testrész: (test, fej, láb, kéz), a tisztálkodáshoz kapcsolódó szavak, analóg mondatok felismerése (pisilni kell, WC, WC 

papír, szappan, csap, víz, törölköző, mosd meg a kezed, nyisd ki a csapot, vegyél szappant, dörzsöld össze a kezed, öblítsd le, zárd el a csapot, zsebkendő, 

folyik az orrod, fújd ki az orrod), néhány ruhadarab (pulcsi, póló, nadrág, szoknya, cipő), néhány cselekvést kifejező ige megértése (vetkőzik, öltözik, vedd le, 

vedd fel), tányér, pohár, kanál, szalvéta, étel, ital, eszik, iszik. 

 

Témakör: Tájékozódás térben Előzetes tudás: Saját tantermét felismeri. 

 

Óraszám: 

 

30 Tantárgyi fejlesztési célok:Közvetlen környezetében megfelelő tájékozódáskialakítása. A közel – távol fogalmának elkülönítése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Saját tantermének megismerése; néhány, az iskolában a tanuló által 

rendszeresen használt helyiség, tér felismerése, rendeltetésszerű 

használatának kialakítása. 

 

 Saját jel felismerése. 

 Egyeztetés különböző tárgyakon: saját jelű 

tárgyak összegyűjtése saját helyre. 

 Az osztály berendezési tárgyainak rámutató 

megnevezése. 
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Nevére reagálni. 

Jelét mondani (ha képes rá).  

Felismerni személyes tárgyait. 

Használt jeleket a tanulótársakhoz rendelni. 

Tanárát nevén szólítani. 

Otthonosan mozogni a tantermi berendezések között. Megmondani 

(vagy mutatni), melyik helyiségben mit csinálunk? 

Segítséggel tárgyakat hozni, vinni, igazítani, nyitni, csukni, 

megnevezni, megmutatni. 

Tájékozódni az iskola helyiségei között. 

Köszönni.  

A megfelelő személyhez kötni az iskolában történő eseményeket, 

cselekvéseket. 

Tájékozódni otthonában a helyiségek között, azok megnevezését 

következetesen használni, megnevezésekor azonosítani. 

Ismerni az alapvető illemet a közlekedési eszközökön. 

Megfelelően viselkedni az utcán. 

Szabályokat betartani gyalogos közlekedés, illetve járművön történő 

utazás alkalmával. 

Ismerni a lámpa jelzéseit. 

 Tárgy- tárgy egyeztetés, tárgy- kép 

egyeztetés. 

 Az iskola helyiségeinek többszöri bejárása, 

funkcióinak megnevezése, az ott folyó 

cselekvések lejátszása, felismerése. 

 Az iskola környékének bejárása. 

– Környezetének bejárása, a tárgyak 

nevének használata, illetve a megnevezés 

alapján azok megmutatása. A konyhai 

dolgozók nevét és munkáját ismerje, a 

karbantartót, az adminisztrátorokat 

köszöntse a tanuló. 

– Maketten egy ház, illetve lakás 

helyiségeinek tárgyainak megmutatása, 

megnevezése, megfigyelése. 

– A helyiségek berendezési tárgyainak 

főfogalom alá rendezése. 

– Cselekvések személyekhez történő 

rendelése eseményképek alapján. 

– Saját, vagy tanulótárs, tanár lakásának 

megtekintése kis vendéglátással. 

– Tankonyhában, illetve szobában 

ismerkedés a bútorokkal, rámutatás, 

megtapintás. 

– A tanuló terítőt terít az asztalra. Az ajtókat 

nyitja, csukja. Edények rendezése, helyük 

a lakásban. 

 

 A lakás részeinek megismerése, ismerkedés 

a bútorokkal, berendezési tárgyakkal. 

 Ház, lakás építése kockából, vagy Duplóból. 

 Játék a babakonyhában, babaház 

berendezése. 

 Cselekvések helyiségekhez rendelése (eszik, 

 

 

 

 

Képes felismerni a 

környezetében mindennap 

előforduló néhány személyt, 

tárgyat.  

 

Tárgyat tárggyal segítséggel 

egyeztet. 
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Az utazás közbeni alapvető viselkedési szabályokat megismerni, 

kialakítani 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Iskola: 

 Az osztályterem berendezési tárgyai, tárgyak helye, saját helyem 

a térben. 

 Az iskola helyiségei (osztályterem, fürdőszoba, mozgásszoba, 

udvar), az ott folyó tevékenységek megismerése. Berendezési és 

használati tárgyak, játékok, eszközök felismerése, egyeztetése. 

– Az iskola helyiségei, az ott dolgozók és az általuk végzett 

tevékenységek megnevezése, megértése. 

 

 Lakás: 

 A lakás, ház helyiségei (szoba, konyha, fürdőszoba), berendezési 

tárgyai, az ott folyó tevékenységek.  

– Használati tárgyak felismerése, megnevezése. 

– Tárgyak helye a lakásban. 

– Tárgy – kép egyeztetése. 

– A lakás egyéb helyiségei és tartozékai. 

– Ház – lakás. 

 

Utca, közlekedés: 

 Közlekedési eszközök megfigyelése az iskola környékén, 

hangutánzás. 

 Az utca részei: járda, úttest. 

 A balesetmentes közlekedés szabályai. 

– Utazás járművel. 

 

Vásárlás 

iszik, főz, alszik, játszik, fürdik).  

 Tárgy- kép egyeztetés. 

 Séta alkalmával megfigyeli, megmutatja, 

képeken felismeri a villamost, autóbuszt, 

autót, kerékpárt, metrót. 

 Hangutánzás. 

 Autózás a szőnyegen. 

 A járdán közlekedik, az úttestre figyelemmel 

lép le.  

 A közlekedési szabályok betartásának 

gyakorlása együttműködéssel séta közben.  

 Séta alkalmával a gyalogos jelzőlámpa, 

zebra megfigyelése. 

– Udvaron játékos formában a közlekedési 

szabályok betartásának gyakorlása 

(indulás, megállás, várakozás). 

– Szerepjáték: utazás – utas, ellenőr, 

járművezető. 

– Csoportban történő utcai séta: kirakatok 

előtti beszélgetés, az árak megnevezése.  

– Piacon: nézelődés, áruk megnevezése, 

megmutatása. 

– Köszönés, kérés, megköszönés gyakorlása. 

– A konvencionális beszédformák 

alkalmazásának kialakítása.  

 Különböző játéktárgyak elhelyezése saját 

testhez képest együttműködéssel. 
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– Kirakatok nézegetése. Piac. Közös vásárlás. 

 

 

Tájékozódás saját test körül: 

 Tájékozódás saját testhez viszonyítva. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: gyakorlójáték, szerepjáték; Mozgásnevelés: rendgyakorlatok; Számolás-mérés: tájékozódás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A tanuló által rendszeresen használt helyiségek neve (osztály, WC, fürdőszoba, mozgásszoba). Az osztály néhány berendezési 

tárgyának neve (játékpolc, pad, asztal, szék, szőnyeg, szekrény, ajtó, tükör, babakonyha, ablak, ajtó), néhány rendszeresen használt eszköz (baba, autó, könyv, 

kocka, labda, maci, törülköző, gyurma, festék, gyöngy, pötyi, nyomda). Az udvaron használatos eszközök és velük végzett tevékenységek (hinta, csúszda, 

mászóka, homokozó, bicikli, libikóka). Lakás/ ház helyiségei (konyha, szoba, fürdőszoba), néhány rájuk jellemző tárgy (asztal, szék, tűzhely, mosogató, 

szekrény, ágy, fotel, szőnyeg, TV, fürdőkád, WC, csap, mosdó) és rájuk jellemző cselekvés (alszik, pihen, játszik, eszik, iszik, főz, fürdik, WC-zik, mos). 

Néhány közlekedési eszköz neve (villamos, busz, metró, autó, bicikli) az utca részei (járda, úttest), néhány figyelmeztetés: vigyázz, figyelj, nézz körül, várj, 

állj meg. 
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Témakör: Tájékozódás időben Előzetes tudás:Észleli a külvilágban bekövetkező változásokat. 

 

Óraszám: 

 

19 Tantárgyi fejlesztési célok:Érdeklődés felkeltése az időjárás, az évszakok és a hozzájuk kapcsolódó természeti változások iránt. A várakozás 

fogalmának és kifejezéseinek felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Az időjárás folyamatos figyelemmel kísérése, ismerkedés az 

évszakok jellemzőivel. A nap ritmusát jelző kép- és 

hangjelzéseket figyelembe venni. 

A téli-nyári időjárási elemeket megkülönböztetni. 

Képről felismerni két ellentétes évszakot. 

Ruhái közül kiválasztani a télit és a nyárit. 

Összefüggést találni az évszakok és jellemző jegyeik között. 

Tájékozódni a napszakokról. 

Nagyobb különbségeket észrevenni. 

A tanult fogalmakat megérteni, azoknak megfelelő képet 

felmutatni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Az évszakok jellemzői. 

 Időjárási jelenségek. 

 Napszakok, reggel-este, éjjel-nappal jellemzői és a hozzájuk 

kapcsolódó cselekvések. 

 

- A nevezett időszakok terjedelmének 

összehasonlítása, a kapcsolódó jelzések 

megismerése, figyelembevétele (tanítás 

kezdetét jelző hangjelzés stb.). 

 

 Séták alkalmával a különböző évszakok 

jellemzőinek megfigyelése, rájuk jellemző 

termések, virágok gyűjtése. 

 Hozzájuk kapcsolódó dalok, mondókák 

megismerése, mondása, mozgással kísérése. 

 Évszakokhoz kapcsolódó kommunikációs 

kártyák megismerése 

 Az időjárási jelenségek megtapasztalása, 

napi rendszerességgel annak megfigyelése 

 Képek megismerése, az időjárásnak 

megfelelő kiválasztása (süt a nap, esik az 

eső, felhős az ég, esik a hó) 

 Hozzá kapcsolódó dalok, mondókák tanulása 

 Az időjárásnak, évszaknak megfelelő ruhák 

kiválasztása együttműködéssel 

 A sötét, világos közötti különbség 

megtapasztalása  

 Napszakokhoz köthető tárgyak 

csoportosítása együttműködéssel, 

cselekvések eljátszása 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a közös tanulási 

helyzetben elemi szinten 

együttműködni. 

 

 

Jelezze, ha komfortérzete nem 

megfelelő, melege van, fázik.  
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– Tanítási nap – munkanap – pihenőnap. 

– Tanóra – óraközi szünet – csendes pihenő. 

 

 

 Játékokban a jellemző tulajdonságok 

kiemelése. 

 A napszakokhoz köthető cselekvések 

eljátszása. 

 Ki van jelen a tanítási órákon? Ki 

hiányzik? Milyen az időjárás?  

 Baba öltöztetése (lefekvéshez, 

kiránduláshoz, ünnepélyre stb.) évszaknak, 

napszaknak, alkalomnak megfelelően. 

 Időjárásnak, napszaknak, tevékenységnek 

(pl. naposnak kötény stb.) megfelelő saját 

ruha kiválasztása, megnevezése. 

 Szituációs játékokban a tanultak 

gyakorlása. 

 Nap mint nap az időjárási viszonyok 

ismétlése. A hideg, meleg, eső jelzése. 

Képekről az időjárási elemek felismerése. 

 Az időjárás és az öltözködés 

összefüggéseinek megfogalmazása, 

megmutatása. 

 Időtartam észlelése mozgással, illetve 

finommimikai jelekkel (hosszan fújok, 

röviden mondom). 

 

Kapcsolódási pontok:Önkiszolgálás: öltözködés; Játékra nevelés: szerepjáték, gyakorló játék; Számolás-mérés: tájékozódás; Ének-zene- gyermekdalok 

Elvárt és javasolt fogalmak: Évszakok neve (tavasz, nyár, ősz, tél). Időjárási jelenségek (nap, felhő, eső, hó, szél) és kifejezések (esik az eső, süt a nap, esik a 

hó, felhős az ég, fúj a szél) hideg, meleg. Évszakok jellemzői (ősz, gesztenye, dió, alma, körte, szilva, szőlő, hullanak a levelek, sárga, zöld, barna, piros, 

hideg, hó, hógolyó, szánkó, hóember, korcsolya, rügy, bimbó, virág, tulipán, nárcisz, hóvirág, ibolya, fagyi, nyaralás, pancsolás, nyári szünet). Napszakok 

neve (reggel, este, éjjel, nappal) sötét, világos, nap, hold, csillagok és néhány hozzájuk kapcsolódó cselekvés (alszik, felkel, fürdik). Tanóra, szünet, 

munkanap, pihenőnap, majd, hamarosan, soká, pontosság, késés, naptár, óra 
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Témakör: Élőlények Előzetes tudás:Észleli környezetét és a bekövetkező változásokat. 

 

Óraszám: 

 

28 Tantárgyi fejlesztési célok:A környezetünkben élő állatok és növények észlelése, érzékelése, megtapasztalása. Az állatokkal és növényekkel 

kapcsolatban megfelelő magatartás kialakítása, félelem leküzdése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Növények megfigyelése, gyümölcsök, zöldségek megismerése. Mesék 

hallgatása. Háziállatok megfigyelése, felismerése együttműködéssel. 

Hangutánzás gyakorlása.  

Környezetében lévő élőlényeket érdeklődéssel figyelni. 

Rendszeres feladatot ellátni (locsolás). 

Felismerni és csoportosítani a tanult növényeket, gyümölcsöket, 

zöldségeket. 

Utánzó mozdulatokkal játékosan kertészkedni. 

Élőben és képen (báb) felismerni a háziállatokat. Aktívan részt venni a 

megfigyelő, válogató, keresgélő munkában. 

Az állatok hangját utánozni rövid ciklizálással is. 

Érdeklődést tanúsítani a megfigyelések során, felidézni a tanultakat. 

A táplálékokat a megfelelő állatokhoz rendelni, hangutánzással az 

állathangot utánozni. 

 

 

 Évszaknak megfelelő gyümölcsök, 

zöldségek kóstolása, tulajdonságaik 

megfigyelése. 

 Csoportosítás tulajdonságok szerint 

együttműködéssel. 

 Dalok, mondókák megismerése, mozgással 

kísérése. 

 Gyümölcsök, zöldségek megnevezése. 

 A virágok, növények tulajdonságait 

érzékelése, tapintása, szaglása, 

megnevezése. 

 Képekkel, játékkal növények, gyümölcsök 

csoportosítása, rendezése. 

 Virág, növény ültetése, magok elvetése, a 

növények fejlődésének figyelemmel 

kísérése, gondozásuk segítséggel. 

 Évszaknak megfelelő gyümölcsök, 

zöldségek felismerése, megnevezése. 

 Játékos kertészkedés, szituációs 

gyakorlatok. 

 Mesék növényekről (Répamese). 

 

 Séta közben a természet megfigyelése, 

virágok szagolása, jellemző jegyeinek 

megfigyelése. 

 

 

 

 

 

 

 

Képes érzékelni és megfigyelni 

a közvetlen környezetéből 

érkező ingereket, 

beszédállapotának megfelelően 

reagálni azokra. 

 

Együttműködéssel válogatást 

végez. 
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Ismeretek- Tananyag: 

 Gyümölcsök, zöldségek megismerése, tulajdonságai. 

 Ehető- nem ehető fogalmak megismerése. 

  Hozzájuk kapcsolódó dalok, mondókák megismerése. 

 Növények megfigyelése, észlelése. 

 Háziállatok megfigyelése, tapasztalatok gyűjtése. 

– Ló, disznó, nyúl, kacsa látható tulajdonságai. 

– Állatok tápláléka, „lakóhelye”. 

 Hangutánzó gyakorlatok. 

 Állatokról szóló mesék. 

 Állatos dalok, mondókák. 

 A veszélyek megismertetése, az állatokkal szembeni megfelelő 

viselkedés kialakítása. 

 

 Élő állatok felismerése, megnevezése, 

megfigyelése. 

 Séta az állatkertben, állatok felismerése a 

parasztudvarban, néhány tulajdonságuk 

megfigyelése. 

 Háziállatok és vadállatok felismerése 

képről, megnevezésük, megmutatásuk.  

 Háziállatok tápláléka. 

 Mesében szereplő állatok kiválogatása. 

 Szerepjátékok hangutánzással. 

 Bábozás – állatfigurákkal. Szituációs 

játékok. Szerepjátékok. 

 Képeken, mesékben állatfigurák 

kikeresése, sorba rendezése. 

 Állathangok utánzása. 

 Mesék meghallgatása, bábozás. 

 Dalok, mondókák együttmondása, mozgásos 

kísérése. 

 Szituációs gyakorlatok, beszélgetések. 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás-alakítás: vizuális ábrázolás, formázások különböző anyagokból; Ének-zene: gyermekdalok; Játékra nevelés: gyakorló játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Zöldségek (répa, retek, újhagyma), gyümölcsök (alma, körte, szőlő, szilva, eper, cseresznye), termések (gesztenye, dió), virágok 

(tulipán, hóvirág, nárcisz, ibolya, orgona) neve, íz, szín, illat, házi állatok (kutya, macska, tehén, ló, disznó, nyúl, tyúk, kacsa) neve, hangjuk utánzása, élő, 

háziállat, vadállat, élelem, táplálkozás, ól, istálló, búvóhely, gondozó, gondozás, baromfiudvar, alom, széna, kukorica, szőr, toll, szelíd. 
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Témakör: Előkészület a felnőtt életre Előzetes tudás:Együttműködő az iskolán kívüli séták alkalmával. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok:A környezet iránti érdeklődés felkeltése. Vásárlás, beszélgetés során a várakozás képességének kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Ismerkedés az élelmiszerbolttal és a vásárlási szokásokkal.  

Illedelmesen köszönni, ha üzletbe lép. 

Kívánságait elmondani, vagy gesztusaival jelezni. 

Képen megmutatni az eladót, pénztárost, árut és a vásárlót. 

Megmutatni a mindennapos bevásárlás kellékeit, kosarat, 

pénztárcát. 

Kapcsolatot teremteni a környezetében dolgozó szakemberekkel, 

kérdezni, kérni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

Vásárlás: 

 Élelmiszerbolt, piac látogatása, vásárlás együttműködéssel. 

– Az eladók, pénztárosok, munkájuk, megfigyelésük. 

 

 

 Tanulmányi séta: ismerkedés a piaccal, 

élelmiszerbolttal.  

 Köszönési formák gyakorlása. 

 Az élelmiszerek, a vásárlásnál használt 

eszközök megfigyelése.  

 Szerepjáték: vásárló- eladó. 

 Tanulmányi séta: ismerkedés a 

zöldségessel, hentessel, cukrásszal, 

asztalossal, gépkocsivezetővel, rendőrrel 

stb. 

 Szerepjátékokkal a megismert 

foglalkozások megjelenítése az eszközök, 

tárgyak megfelelő szakmához 

rendelésével. 

 Élethelyzetekben is és képekről is a 

mesterségek és a hozzájuk tartozó 

eszközök felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen együttműködő a séták 

alkalmával, néhány percig 

képes legyen várakozni. 
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Munkahelyek – foglalkozások 

– A tanuló szűkebb környezetében előforduló foglalkozások 

szereplői, munkájuk, eszközeik bemutatása, megfigyelése. 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés; Játékra nevelés. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Köszönési formák, kérek. Élelmiszer, édesség, konzerváru, húsáru, eladó, pultos, pénztáros, vásárló, fizetés, kiszolgálás, 

udvariasság, kérés, megköszönés, jelzés, gyalulás, fúrás, ismerkedés, köszöntés, búcsúzás, kérem, tessék, nem kérem, bocsánatkérésatársaktól. 

 

 

Témakör: Ünnepek Előzetes tudás:Észleli környezetét és a bekövetkező változásokat. 

 

Óraszám: 

 

20 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: A hagyományos és családi ünnepek iránti érdeklődés felkeltése, az azokat megelőző várakozás kialakítása.A 

tanuló türelmesen viselkedik az iskolai és csoport-ünnepélyeken. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A hagyományos és családi ünnepek iránti érdeklődő figyelem kialakítása, 

azok különlegességének felismerése, hozzájuk kapcsolódó szokásokkal, 

versekkel, dalokkal való ismerkedés. Felismerni, megnevezni és 

megmutatni képekről az említett ünnepeket.  

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Az ünnepekhez kapcsolódó események életszerű és játékos tanulása, 

megismerése. 

– Ünnepi készülődés, zenehallgatás, versek, mondókák 

együttmondással. 

 Hagyományos ünnepek: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, 

Anyák napja. 

 Családi ünnepek: Születésnap, Névnap. 

 Nemzeti ünnepek: Október 23., Március 15. 

 

 Az ünnepekhez kapcsolódó dalok, versek 

hallgatása, együttmondása, mozgással 

kísérése. 

 Az ünnepekhez kapcsolódó mesék 

hallgatása. 

 Az ünnepekhez kapcsolódó szokások, 

szimbólumok, jelképek játékos 

megismerése. 

 Ünnepi készülődés: ajándékkészítés, 

jelképek elkészítése együttműködéssel 

 Tárgyak válogatása. 

 Ünnepi díszítés gyakorlása. Ünnepi 

asztal terítése. 

 Az ünnep játékos megjelenítése. 

 Történetek, rövid mesék elmondása 

 

 

 

 

 

 

 

Észlelje a környezetében 

bekövetkezett ünnepekhez 

kapcsolódó változásokat. 
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 Iskolai ünnepek: Tanévnyitó, tanévzáró. képek segítségével különböző 

ünnepekről. 

 Részvétel az ünnepeken megfelelő 

viselkedéssel.  

 Zenehallgatás. 

 Jelképek megismerése (torta, virág). 

 A megfelelő köszöntési formák 

megismerése. 

 Megemlékezés, részvétel az iskolai 

ünnepélyen. 

Kapcsolódási pontok:Ének-zene; Ábrázolás-alakítás, Önkiszolgálás, Játékra nevelés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Az ünnepek neve, szimbólumok Mikulás, Télapó, csomag, virgács, Karácsony, karácsonyfa, ajándék, Farsang, jelmez, álarc, 

Húsvét, tojás, nyúl, csibe, locsolkodás, Anyák napja, szeretet, Boldog névnapot!, Boldog születésnapot!, Boldog Karácsonyt!, Kellemes Ünnepeket! Névnap, 

születésnap, köszöntés-gratuláció, ajándék, kedvesség, öröm, édesség, köszönet, várakozás, hamarosan, nemsokára, ünnep, zászló, hangulat, felvonulás, 

ünnepi öltözet, ajándékozás, gyertya, díszek, locsolás, szép, kellemes, díszes, ritmus. 
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2. évfolyam 

 

Témakör: Beszédfejlesztés, anyanyelv Előzetes tudás:Érzékeli a környezetéből érkező ingereket. 

 

Óraszám: 

 

30 
Tantárgyi fejlesztési célok: Kommunikációs késztetése erősödik.Artikulációs gyakorlatok végzése során a mozgások pontos követése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Fújás, szívás, rágás. Artikuláció fejlesztése. Beszédértés fejlesztése. 

Aktív és passzív szókincs, gesztusjelek és kommunikációs kártyák 

használatának bővítése. 

Figyelem, emlékezet fejlesztés, feladattudat kialakítása.  

Utánzó tevékenység kialakítása. 

Szájat csücsöríteni fúvásban. 

Erős levegőfúvás rövid ideig. 

Megnevezett tárgyat megfogni, letenni. 

Figyelmét rövid ideig fenntartani. 

Megérteni a gesztusok jelentését. 

Figyelmét 5-10 percig a tanár mozgásaira összpontosítani. 

Pontosan követni a mozgásokat. 

Fújni-szívni, nyelvét emelni, magánhangzókat tisztán ejteni. 

Hangokat eszközökhöz rendelni. 

 

 Különböző tárgyak fújása, szívása, légző 

gyakorlatok végzése. 

 Cselekedtetés tükör előtt, méz, lekvár 

lenyalása szájról, fagyizás, szilárd ételek 

rágása. 

 Szájállások utánzása tükör előtt. 

 Hangszerek megszólaltatása. 

 Tárgyak, társak hangjának felismerése, 

rámutatás, megnevezés. 

 Zenélő játékok megkeresése. 

 2-3 tárggyal memória játék (Mi tűnt el?). 

 Testi és szemkontaktus létesítése. 

 Versek, mondókák mozgással kísérése. 

 Tapsolással, hangszerekkel 1-3 elemű 

ritmussorok visszaadása együttműködéssel. 

 Állathangok utánzása, ciklizálás. 

 Alap zönge próbálgatása, érzékelése háton, 

arcon, gégén. 

 A mindennapokban használt tárgyak 

felismerése, megmutatása, megnevezése. 

 Tárgy – tárgy,  tárgy, kép, kép- 

képegyeztetés, megnevezés. 

 Tőmondatok alkotása együttműködéssel, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyeljen a gesztusokra, az 

emberi hangokra, beszédre. 

Néhány alapvető közlést értsen 

meg verbálisan, gesztusokkal 

vagy kommunikációs kártyák 

segítségével. 

 

Legyen képes a közös tanulási 

helyzetben rövid ideig részt 

venni. 
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Ismeretek- Tananyag: 

 Légző, fújó, szívó gyakorlatok. 

 Ajak-, nyelvgyakorlatok. 

 Hallásfigyelem fejlesztése. 

 Vizuális emlékezet fejlesztés. 

 Kooperációs képesség kialakítása. 

 Utánzó tevékenység kialakítása. 

 Hangutánzás. 

 Szókincsbővítés; tárgyak, személyek, egyszerű cselekvések 

felismerése képen, megnevezése. 

 Analóg mondatok alkotása. 

 Válaszadás egyszerű kérdésekre. 

 Tárgyeset. 

 Kooperációs képesség kialakítása. 

 A mindennapokban használt tárgyak felismerése, megmutatása, 

megnevezése  

 Utánzó tevékenység kialakítása. 

– Hangejtés – magánhangzók ejtése. 

– Szájállások utánzása. 

– Hangadásra késztető játékos utánzógyakorlatok (állathang 

utánzása), növekvő szótagszámmal ciklizálás. 

– Tárgyak megnevezése utánmondással. 

– Főnevek többes száma.  

– Melléknevek kapcsolása tárgyakhoz. 

– Tárgyak megnevezése, egyeztetése. 

– Analóg mondatalkotások (főnévhez cselekvések kapcsolása, és 

fordítva). 

– Tőmondatok, egyszerű bővített mondatok alkotása.  

– Legfontosabb gesztusjelek elsajátítása. 

– Vizuális emlékezetfejlesztő gyakorlatok képekkel, képsorokkal. 

 Egyszerű képolvasás. 

egyszerű cselekvésekről, tárgyakról.  

 Kérdésekre adott válaszban után mondással 

gyakorolja. 

– Gesztusok szóbeli megnevezése, együttes 

alkalmazása. 

– Kooperációs képesség kialakítása: testi és 

szemkontaktus létesítése. . 

– Előmutatás alapján artikulációs mozgások 

lekövetése.  

– Orron át belégzés, levegő tudatos 

visszatartása, szájon át kilégzés, hasi 

légzés gyakorlása. 

– Irányított fújás, hangadással kísért fújás. 

– Rágóizmok erősítése 

utánzógyakorlatokkal, a helyes nyelés 

technikája. 

– Szájállások utánzásával a hangok 

felismerése, megkülönböztetése, 

leolvasása szájról. 

– Hívóképek alapján hangutánzások.. 

– Válaszadás szófajokhoz tartozó kérdésekre 

utánmondással (Ki ez? Mi ez? Mit csinál? 

Milyen?). 

– Egymástól jól megkülönböztethető hangok 

differenciálása (p-m, v-l, f-h, c-f), hangok 

időtartama. 

– Mi hiányzik? Mi változott? Memóriajáték. 

– Az olvasás haladási irányának 

követés(megtanulása). 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: gyakorló játékok; Ének-zene: hallásfejlesztés; Mozgásnevelés: légző gyakorlatok. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: A közvetlen környezet tárgyai; nyelv, száj, fúj, szív, gyertya, toll, pehely, buborék, levél, szívószál, hangos- halk, láng, bent, 

belül, érintés, tapintás,szájtér, fent, lent, kívül, kerekítés, résesítés, zönge. 

 

 

  



61 
 

Témakör: Társadalmi érintkezési formák Előzetes tudás:Nevére reagál, jelét felismeri. 

 

Óraszám: 

 

14 Tantárgyi fejlesztési célok: A csoport szokásrendjének elfogadása. Szemkontaktus felvétele, egyszerű gesztusok megértése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

A közösség szokásainak, szabályainak elfogadása, azokhoz 

alkalmazkodás. A közvetlen környezetében lévő személyek 

megismerése.  

Udvariassági szokásokat elsajátítani. 

Eligazodni a verbális és nonverbális (képi és gesztus) utasítások 

között. 

Elsajátítani és betartani a csoport közösen használt gesztusait, 

szokásainak rendjét. 

Elsajátítani a képekkel végzendő tevékenységeket.  

Néhány egyszerű szimbólumot megismerni (buszmegálló, átkelő, lift, 

bejárat, lépcső). 

Ismerni teljes nevét, tanárát, társait nevén nevezni, velük elemi 

szinten kommunikálni. 

Érzelmeket felismerni másokon, reakciókat, illetve érzelmi 

megnyilvánulásokat vállalni. 

Megmutatni fényképen szüleit, testvéreit. 

Szituációhoz kötni apját, anyját, testvéreit. 

 

 Saját jel felismerése, nevére figyelés 

különböző helyzetekben. 

 Egyeztetés különböző tárgyakon: saját jelű 

tárgyak összegyűjtése saját helyre. 

 Labda gurítása megnevezett társnak. 

 Jellel ellátott eszközök kiosztásakor társ 

megnevezése. 

 Személy- fénykép- jel egyeztetése. 

 Családi fényképek nézegetése, családtagok 

megmutatása, nevén nevezése 

együttműködéssel. 

 Szituációs gyakorlatok, ok- okozati 

összefüggések felismerése (logopédus, 

gyógytornász egyéni fejlesztés; apa, 

anya haza menetel). 

 Köszönési formák gyakorlása 

szerepjátékokban, bemutatkozás társaknak. 

 Szituációs gyakorlatok során kérés, 

megköszönés gyakorlása. 

 Érzelmi megnyilvánulások megismerése, 

felismerése az arcon, tükör előtt utánzása, 

megnevezése (szomorú, vidám, nevet, sír, 

mérges, fáradt, fél). 

 Szerepjátékokban érzelmek kifejezése. 

 Az egyszerű utasításokra figyel, megérti. 

– Üdvözlés, belépés kopogás után, lábtörlés, 

köszönés, bemutatkozás. 

 

 

 

 

 

 

 

Képes egyszerű utasítások, 

megszokott szituációk 

megértésére.  
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Kerülni az erőszakot. 

Fegyelmezetten viselkedni az iskolán kívüli programokon is. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Saját és a közvetlen környezetében lévő személyek neve, jele. 

 Szülők, testvérek felismerése fényképről, családi kapcsolatok. 

 Személyek szituációhoz, cselekvéshez kötése. 

 Társadalmi érintkezés. 

 Udvariassági formák. 

 Érzelmi megnyilvánulások. 

 Egyszerű utasítások megértése, követése. 

– A környezet kommunikatív és metakommunikációs jeleinek jobb 

megértése. 

– Irányítás elfogadása, cselekvések követése szemkontaktussal. 

– Mozdulatok szabályozása adott jelre. 

– Testkontaktus a félelem oldására. 

– Kéz gesztusjelei. 

– Fej gesztusjelei. 

– Kép mint szimbólum. 

– Vizuális jelzések, utasítások, képek. 

– Iskolai környezet.  

– Köszönési formák. 

– Hétköznapi teendőkkel kapcsolatos gesztusok kiépítése (étkezés, 

öltözés, mosakodás). 

– Érzelmi megnyilvánulások.  

– A környezet hangjainak felismerése, reakció. 

– Családi kapcsolatok. Anya neve. Apa neve. Testvérek. 

Nagyszülők. 

– Egymás megismerése. 

– A megköszönés gyakorlása. 

– Konfliktuskerülő viselkedés.  

– Étkezések alkalmával használatos szabályok gyakorlása. 

– Az utcai közlekedés során a közösen elfogadott szabályok 

– Szem irányítása tárgyakra, mozgás 

követése szemmel. 

– A kéz gesztusjeleinek bővítése. 

– Gesztusok felismerése képekről. Öröm, 

fájdalom, sírás, ijedtség stb. 

– Ütem, intenzitás, időtartam változtatása. 

– Testmozgások, figyelmet felhívó 

mozgások: taps, simogatás, kézszorítás. 

– Gyere ide! Nem szabad! Pszt! Nono! 

Nem! Tessék. Gyere az ölembe! Fejrázás, 

bólogatás.  

– A konvencionális viselkedés elemeinek 

gyakorlása a tanult gesztusok, mimika és 

kézjel alkalmazásával.  

– Bemutatkozás gyakorlása, nevére történő 

reagálás. Társak és tanár néven szólítása. 

– Szituációs játékokban a tanultak 

alkalmazása, képek és cselekvések alapján, 

megnevezéssel. 

– Ismerős emberek, állatok, eszközök 

hangjai, intenzitás, hangerő, ütem 

változásai. 

– Fényképen megmutatja a tanuló apját, 

anyját, testvéreit.  

– Analógiás gyakorlattal képekről az anya-

gyerek, apa-gyerek kapcsolat 

megmutatása. 

– Bizalom-játék. 

– Hangfelvételről a környezet „kitalálása”: 

erdőben, sportversenyen, iskolai 

szünetben. 

– Tulajdonságok felismerése, azonosítás 

hang, ruha, tapintás útján (kitalálós, 

bekötött szemmel).  

– Hangforrás keresése bekötött szemmel, 
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betartása. 

– Az érzelmek hangjainak felismerése, irányítása hangmagasság, 

hangszín szerint. 

 

hangforrás felismerése.  

– Képolvasás, képkirakás balról jobbra: név, 

jel, nap, napos jele stb. 

– Napirend, fontosabb állandó események 

jelzése.  

– A tanulás során használatos képek 

alkalmazása, használatuk módja 

(válogatás, rendszerezés). 

– Szimbólumok keresése és megfejtése 

utcán, buszon, épületeken, épületekben. 

– Kép mint jelzés. Kép és idő. Kép mint 

információs eszköz. 

 

 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Jelek, nevek, köszönési formák, kérem, köszönöm, igen, nem, egyszerű utasítások megértése: nem szabad, gyere ide, ülj le, állj 

fel! . Bemutatkozás, név, osztálytárs, jel-jelzés, tanár-nevelő, üdvözlés, köszönés, a használt jelzések. Gesztusok és gesztusjelek, alkalmazási módjuk. A 

használt gesztusok megnevezése. Az érzelmek megnevezése. Magas, kisebb, alacsonyabb, felnőtt – gyerek, én, enyém, várj, majd, nemsokára, 

választás,sorrakerül, tessék, kérem, Ne tolakodj! Pakolj el magad után! Sorakozó! 

 

 

Témakör: Testünk és személyes teendőink Előzetes tudás:Néhány testrészét együttműködéssel megmutatja. 

 

Óraszám: 

 

30 Tantárgyi fejlesztési célok:Testrészeinek felismerése, érzékszervi tapasztalatok gyűjtése a környezetből. Saját ruházat felismerése 

segítséggel. Ételek megismerése. Az enyém – nem az enyém viszonyok elkülönítése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 
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Fejlesztési feladatok: 

Test fő részeinek megmutatása, megnevezése együttműködéssel, 

érzékszervi tapasztalatok gyűjtése. Kézmosás, zsebkendő és WC 

használatának szokásai. 

Ruhadarabok felismerése, megmutatása, megnevezése 

együttműködéssel, saját ruhadarabok felismerése. 

Néhány étel, eszköz, cselekvés felismerése segítséggel. 

Megérteni a sor eleje, sor vége kifejezéseket. 

Megérteni és követni a le, fel utasítást. 

A megfelelő érzékszervhez kapcsolni a hall, lát, szagol, érint igéket. 

Egyre önállóbban kabátot, sapkát fel- és levenni, helyére tenni.  

Egyre önállóbban cipőt húzni, kötést, kapcsolást próbálgatni, 

megoldani. 

Saját holmiját felismerni. 

Saját kabátját, sapkáját, sálját megismerni, helyére tenni. 

Önállóan fel- és levenni felsőruháit.  

Megnevezni (megmutatni) felszólításra 8-10 ruhadarabot.  

Társai kabátját tudja személyhez rendelni. 

Eligazodni a jelek és fogasok között segítséggel. 

Illedelmesen kérni, megköszönni, helyet foglalni, az ételeket 

megnevezni, megmutatni.  

 Testrészek, tevékenységek megnevezése. 

 Mozgásos gyakorlatok közben a test 

megtapasztalása (átmászás, belebújás, 

alábújás). 

 Test körberajzolása. Tenyér, talplenyomat 

készítése. 

 Testrészek érintése, megnevezése 

együttműködéssel, mozgatása mondókákkal 

kísérve. 

 Funkciók játékos próbálgatása (fülelés, 

kukucskálás, simogatás, ízlelgetés). 

– Testét tükörben szemlélve a tanuló 

mutasson rá fejére, törzsére, végtagjaira. 

– Kezeit, lábait mozgásos gyakorlatok során 

érintse.  

– Jobb-bal oldala differenciálása segítséggel. 

Térben történő eligazodás. 

 

 Zsebkendő használata. Orrtörlés, fújás 

próbálgatása. Szimatoló játék. 

 Ujj és tenyérlenyomatok létrehozása asztali 

homokozóban, nagyméretű lapon, kézmosás 

szükségességének felismerése. Kézmosás 

pontos menete. 

 A WC higiénikus használata. 

– Fésülködés (saját fésűvel). 

– Fürdőmozgások játékos utánzása. Babán a 

tisztálkodási mozgások bemutatása. 

– Öltözködés, vetkőzés gyakorlása. 

– Saját fogas (jel), kabát, nadrág, tornazsák, 

cipő helye. Társak jelének megismerése. 

– Nap, mint nap elmondja a tanuló, mit vett 

fel reggel, mit vesz le, mire cseréli. 

– Fogasát és saját ruháit rendezi, megnevezi. 

– Mások ruháit kiválogatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes rövid ideig 

együttműködéssel különböző 

tárgyakkal manipulálni. 

 

Segítséggel vegyen részt a 

tisztálkodási tevékenységekben.  
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Étkezéshez a megfelelő evőeszközt kiválasztani (terítési kellékek). 

Ismerni az alapvető higiénés étkezési szokásokat. 

Főfogalom alá rendelni az ételeket, képek alapján. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Testünk: 

 Élmények gyűjtése a saját testről, saját test észlelése 

 Saját test kapcsolódása a térhez 

 Tájékozódás a saját testen. 

 Érzékszervek funkciói, megfelelő érzékszervhez az igék 

kapcsolása (lát, hall, szagol, érint, ízlel. 

 Kézmosás, zsebkendő, WC használatának szokásai, fésülködés. 

 

Öltözködés: 

 Néhány ruhadarab megismerése, felismerése, megnevezése, 

kiválasztása. 

 Saját ruházat felismerése segítséggel. 

– Cipő, váltócipő, tornazsák személyhez rendelése. 

– Társak ruháinak megkülönböztetése, személyhez rendelése. 

 

Étkezés: 

 Néhány étel felismerése, megnevezése. 

 Alap ízek megismerése (édes, sós, savanyú, keserű). 

 Alap illatok, szagok érzékelése (illatos, büdös). 

 Az étkezés használati tárgyai (tányér, pohár, szalvéta, kanál, 

– Kabát, sapka, sál önálló felvétele. 

– Ruhadarabokon gomb, cipzár, gallér 

felismerése. Gombolás gyakorlása. 

 Tükör előtt a külső nézegetése, 

rendezettségének megállapítása, fésülködés. 

 Babázás, babák fésülése. 

 A tisztálkodásnál használt tárgyak 

felismerése, megnevezése után mondással, 

tárgy- kép egyeztetés. 

 

 Ruhadarabok megmutatása, válogatása, baba 

öltöztetése időjárásnak megfelelően 

együttműködéssel. 

 Tárgy- kép egyeztetés. 

 Évszaknak megfelelő ruhák le – fel vétele, 

próbálása, válogatása ( kicsi – nagy, jó méret 

). 

 Cselekvések jeleinek, képeinek megismerése 

(vetkőzik, öltözik). 

 Különböző ízek kóstolása; ízek, illatok 

differenciálása, megismerése, megnevezése. 

 Ételek, italok csoportosítása az alap ízek 

alapján, ízek felismerése, megnevezése, 

jelzése. 

 Néhány étel felismerése, megnevezése, 

segítséggel, képpel egyeztetése. 

 Néhány étel- ital étkezéshez rendelése. 

 Babák etetése, egymás kínálása, terítés 

gyakorlása. 

 Ételek, italok csoportosítása. 

– A reggeli ételek megnevezése, 

azonosítása. 

– Az ebéd fogásainak ismétlése, illetve 

önálló megnevezése.  
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villa, alátét). 

 Főétkezések napszakokhoz kapcsolása (reggeli, ebéd, vacsora). 

– Szokásos ételeink. Kulturált étkezés. 

– Ünnepi ételeink. Alkalmi terítés. 

 

– Szívó-rágó gyakorlatok. 

– Terítéshez használt eszközök elhelyezése. 

– Képekről is az ételek, italok felismerése, 

megmutatása. 

– Illatos, büdös (szaglási gyakorlatok) 

kiválasztása.  

– Napi étkezések alkalmával a megfelelő 

étkezési szokások gyakorlása.  

– Tányér, pohár, bögre, csésze 

megkülönböztetése. 

– Ételek csoportosítása játékos formában. 

Étel-evőeszköz egymáshoz rendelése. 

– Édességek, levesek, főzelékek 

megnevezése, húsok válogatása. 

Kapcsolódási pontok:Önkiszolgálás: öltözködés, tisztálkodás, étkezés; Játékra nevelés: szerepjáték, gyakorló játék; Ábrázolás-alakítás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Néhány testrész (test, fej, láb, kéz). A tisztálkodáshoz kapcsolódó szavak, analóg mondatok felismerése (pisilni kell, WC, WC 

papír, szappan, csap, víz, törölköző, mosd meg a kezed, nyisd ki a csapot, vegyél szappant, dörzsöld össze a kezed, öblítsd le, zárd el a csapot, zsebkendő, 

folyik az orrod, fújd ki az orrod). Néhány ruhadarab (pulcsi, póló, nadrág, bugyi, zokni, szoknya, cipő, sapka, sál, kesztyű, kabát). Néhány cselekvést kifejező 

ige megértése (vetkőzik, öltözik, vedd le, vedd fel), tányér, pohár, kanál, villa, szalvéta, étel, ital, eszik, iszik, az étkezések neve (reggeli, ebéd, vacsora) és a 

hozzájuk kapcsolódó igék. Ételek neve (kenyér, süti, kakaó, tej, tea, leves, főzelék, hús, burgonya, víz). 
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Témakör: Tájékozódás térben Előzetes tudás:Saját tantermét és a csoportban dolgozó személyeket 

felismeri. 

 

Óraszám: 

 

30 

Tantárgyi fejlesztési célok:A tágabb környezetében megfelelő tájékozódáskialakítása. A közel – távol fogalmának elkülönítése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Saját tantermének megismerése; az iskolában a tanuló által 

rendszeresen használt helyiségek és terek közötti tájékozódás 

fejlesztése és az ismert helyiségekhez cselekvések kapcsolása.  

– Nevére reagálni. 

– Jelét mondani (ha képes rá).  

– Felismerni személyes tárgyait. 

– Használt jeleket a tanulótársakhoz rendelni. 

– Tanárát nevén szólítani. 

– Otthonosan mozogni a tantermi berendezések között. 

Megmondani (vagy mutatni), melyik helyiségben mit 

csinálunk? 

– Segítséggel tárgyakat hozni, vinni, igazítani, nyitni, csukni, 

megnevezni, megmutatni. 

– Tájékozódni az iskola helyiségei között. 

– Köszönni.  

– A megfelelő személyhez kötni az iskolában történő 

eseményeket, cselekvéseket. 

– Tájékozódni otthonában a helyiségek között, azok 

megnevezését következetesen használni, megnevezésekor 

azonosítani. 

– Ismerni az alapvető illemet a közlekedési eszközökön. 

– Megfelelően viselkedni az utcán. 

– Szabályokat betartani gyalogos közlekedés, illetve járművön 

történő utazás alkalmával. 

– Ismerni a lámpa jelzéseit. 

– Az utazás közbeni alapvető viselkedési szabályokat 

 

 Saját helyének felismerése. 

 Az osztály berendezési tárgyainak rámutató 

megnevezése, tárgyak megtalálása, helyre 

tétele. 

 Tárgy- tárgy egyeztetés, tárgy- kép 

egyeztetés. 

 Az iskola helyiségeinek többszöri bejárása, 

funkcióinak megnevezése, az ott folyó 

cselekvések felismerése, megnevezése, 

képen megmutatása. 

 Az iskola környékének bejárása. 

– Környezetének bejárása, a tárgyak 

nevének használata, illetve a megnevezés 

alapján azok megmutatása. A konyhai 

dolgozók nevét és munkáját ismerje, a 

karbantartót, az adminisztrátorokat 

köszöntse a tanuló. 

– Maketten egy ház, illetve lakás 

helyiségeinek tárgyainak megmutatása, 

megnevezése, megfigyelése. 

– A helyiségek berendezési tárgyainak 

főfogalom alá rendezése. 

 A lakás, ház részeinek megnevezése, 

megmutatása, tárgy- kép egyeztetés.  

 Ház, lakás építése kockából, vagy Duplóból. 

 Játék a babakonyhában, babaház 

berendezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes felismerni a mindennapi 

környezetében előforduló 

személyeket, tárgyakat.  

 

Képes érzékelni a változásokat, 

melyek térben és időben 

személyéhez kapcsolódnak. 

 

Szűkebb környezetében 



68 
 

megismerni, kialakítani. 

–  

Ismeretek- Tananyag: 

Iskola: 

 Az osztályterem berendezési tárgyai, tárgyak helye, saját helyem 

a térben. 

 Az iskola helyiségei (osztályterem, fürdőszoba, mozgásszoba, 

udvar), az ott folyó tevékenységek megismerése. Berendezési és 

használati tárgyak, játékok, eszközök felismerése, egyeztetése. 

– Az iskola helyiségei, az ott dolgozók és az általuk végzett 

tevékenységek megnevezése, megértése. 

 

Lakás: 

 A lakás, ház helyiségei (szoba, konyha, fürdőszoba), berendezési 

tárgyai, az ott folyó tevékenységek. 

– Használati tárgyak felismerése, megnevezése. 

– Tárgyak helye a lakásban. 

– Tárgy – kép egyeztetése. 

– A lakás egyéb helyiségei és tartozékai. 

– Ház – lakás. 

 

Utca, közlekedés: 

 Közlekedési eszközök megfigyelése, hangutánzás. 

 Az utca részei: járda, úttest 

 A balesetmentes közlekedés szabályai. 

– Utazás járművel. 

 

Vásárlás 

– Kirakatok nézegetése. Piac. Közös vásárlás. 

 Néhány jellemző berendezési tárgy, eszköz 

megmutatása, felismerése képen, helyiséghez 

kapcsolása, főfogalom alá rendezése.  

 Cselekvések helyiségekhez rendelése (eszik, 

iszik, főz, alszik, játszik, fürdik).  

 Tárgy- kép egyeztetés. 

– Cselekvések személyekhez történő 

rendelése eseményképek alapján. 

– Saját, vagy tanulótárs, tanár lakásának 

megtekintése kis vendéglátással. 

– Tankonyhában, illetve szobában 

ismerkedés a bútorokkal, rámutatás, 

megtapintás. 

– A tanuló terítőt terít az asztalra. Az ajtókat 

nyitja, csukja. Edények rendezése, helyük 

a lakásban. 

 

 Séta alkalmával megfigyeli, megmutatja, 

képeken felismeri a villamost, autóbuszt, 

autót, kerékpárt, metrót. 

 Hajó, vonat, repülő megismerése, 

felismerése játéktárgyakon. 

 Hangutánzás. 

 Autózás a szőnyegen, hajó úsztatása. 

 A járdán közlekedik, az úttestre figyelemmel 

lép le.  

 A közlekedési szabályok betartásának 

gyakorlása együttműködéssel séta közben.  

 Séta alkalmával a gyalogos jelzőlámpa, 

zebra megfigyelése. 

– Udvaron játékos formában a közlekedési 

szabályok betartásának gyakorlása 

(indulás, megállás, várakozás). 

– Szerepjáték: utazás – utas, ellenőr, 

segítséggel megfelelően 

tájékozódik. 
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Tájékozódás saját test körül: 

 Tájékozódás saját testhez viszonyítva. 

járművezető. 

– Csoportban történő utcai séta: kirakatok 

előtti beszélgetés, az árak megnevezése.  

– Piacon: nézelődés, áruk megnevezése, 

megmutatása. 

– Köszönés, kérés, megköszönés gyakorlása. 

– A konvencionális beszédformák 

alkalmazásának kialakítása.  

 Különböző játéktárgyak elhelyezése saját 

testhez képest együttműködéssel. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: gyakorlójáték, szerepjáték; Mozgásnevelés: rendgyakorlatok; Számolás-mérés: tájékozódás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A tanuló által rendszeresen használt helyiségek neve (osztály, WC, fürdőszoba, mozgásszoba). Az osztály néhány berendezési 

tárgyának neve (játékpolc, pad, asztal, szék, szőnyeg, szekrény, ajtó, tükör, babakonyha, ablak, ajtó), néhány rendszeresen használt eszköz (baba, autó, könyv, 

kocka, labda, maci, törülköző, gyurma, festék, gyöngy, pötyi, nyomda). Az udvaron használatos eszközök és velük végzett tevékenységek (hinta, csúszda, 

mászóka, homokozó, bicikli, libikóka). Lakás/ ház helyiségei (konyha, szoba, fürdőszoba), néhány rájuk jellemző tárgy (asztal, szék, tűzhely, mosogató, 

szekrény, ágy, fotel, szőnyeg, TV, fürdőkád, WC, csap, mosdó) és rájuk jellemző cselekvés (alszik, pihen, játszik, eszik, iszik, főz, fürdik, WC-zik, mos). 

Néhány közlekedési eszköz neve (villamos, busz, metró, autó, bicikli, hajó, vonat, repülő) az utca részei (járda, úttest), néhány figyelmeztetés: vigyázz, 

figyelj, nézz körül, várj, állj meg. Előttem, mögöttem, rá, bele. 
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Témakör: Tájékozódás időben Előzetes tudás:Észleli a külvilágban bekövetkező változásokat. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok:Érdeklődés felkeltése az időjárás, az évszakok és a hozzájuk kapcsolódó természeti változások iránt. A várakozás 

fogalmának és kifejezéseinek felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Az időjárás folyamatos figyelemmel kísérése, ismerkedés az évszakok 

jellemzőivel. A téli, nyári időjárásnak megfelelő ruházat kiválasztása.  

A nap ritmusát jelző kép- és hangjelzéseket figyelembe venni. 

A téli-nyári időjárási elemeket megkülönböztetni. 

Képről felismerni két ellentétes évszakot. 

Ruhái közül kiválasztani a télit és a nyárit. 

Összefüggést találni az évszakok és jellemző jegyeik között. 

Tájékozódni a napszakokról. 

Nagyobb különbségeket észrevenni. 

A tanult fogalmakat megérteni, azoknak megfelelő képet felmutatni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Az évszakok jellemzői, hozzájuk kapcsolódó ruházat. 

 Időjárási jelenségek. 

 Napszakok, reggel-este, éjjel-nappal jellemzői és a hozzájuk 

kapcsolódó cselekvések. 

 Napirend. 

– Tanítási nap – munkanap – pihenőnap. 

 

 A nevezett időszakok terjedelmének 

összehasonlítása, a kapcsolódó jelzések 

megismerése, figyelembevétele (tanítás 

kezdetét jelző hangjelzés stb.) 

 Séták alkalmával a különböző évszakok 

jellemzőinek megfigyelése, rájuk jellemző 

termések, virágok gyűjtése. 

 Játékokban a jellemző tulajdonságok 

kiemelése. 

 A napszakokhoz köthető cselekvések 

eljátszása. 

 Ki van jelen a tanítási órákon? Ki 

hiányzik? Milyen az időjárás?  

 Baba öltöztetése (lefekvéshez, 

kiránduláshoz, ünnepélyre stb.) évszaknak, 

napszaknak, alkalomnak megfelelően. 

 Időjárásnak, napszaknak, tevékenységnek 

(pl. naposnak kötény stb.) megfelelő saját 

ruha kiválasztása, megnevezése. 

 Szituációs játékokban a tanultak 

gyakorlása. 

 Nap mint nap az időjárási viszonyok 

ismétlése. A hideg, meleg, eső jelzése. 

Képekről az időjárási elemek felismerése. 

 Az időjárás és az öltözködés 

összefüggéseinek megfogalmazása, 

 

 

 

 

 

 

 

Jelezze, ha komfortérzete nem 

megfelelő, melege van, fázik.  

 

Együttműködéssel 

csoportosításokat végez.  
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– Tanóra – óraközi szünet – csendes pihenő. 

 Hétköznap- hétvége. 

megmutatása. 

 Időtartam észlelése mozgással, illetve 

finommimikai jelekkel (hosszan fújok, 

röviden mondom). 

 Hozzájuk kapcsolódó dalok, mondókák 

megismerése, mondása, mozgással kísérése. 

 Évszakokhoz kapcsolódó kommunikációs 

kártyák, jellemző cselekvések megismerése. 

 Az időjárási jelenségek megtapasztalása, 

napi rendszerességgel annak megfigyelése. 

 Képek megismerése, az időjárásnak 

megfelelő kiválasztása (süt a nap, esik az 

eső, felhős az ég, esik a hó). 

 Hozzá kapcsolódó dalok, mondókák 

tanulása. 

 Az időjárásnak, évszaknak megfelelő ruhák 

kiválasztása együttműködéssel. 

 A sötét, világos közötti különbség 

megtapasztalása. 

 Napszakokhoz köthető tárgyak 

csoportosítása együttműködéssel, 

cselekvések eljátszása. 

 Napirend készítése együttműködéssel 

mindennap, étkezések jelölése, délelőtt, 

délután megkülönböztetése, személyhez 

kapcsolása. 

 Napok jelzése, hétvége, pihenőnap 

kiemelése. 

Kapcsolódási pontok:Önkiszolgálás: öltözködés; Játékra nevelés: szerepjáték, gyakorló játék; Számolás-mérés: tájékozódás; Ének-zene: gyermekdalok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Évszakok neve (tavasz, nyár, ősz, tél). Időjárási jelenségek (nap, felhő, eső, hó, szél) és kifejezések (esik az eső, süt a nap, esik a 

hó, felhős az ég, fúj a szél) hideg, meleg. Évszakok jellemzői (ősz, gesztenye, dió, alma, körte, szilva, szőlő, hullanak a levelek, sárga, zöld, barna, piros, 

hideg, hó, hógolyó, szánkó, hóember, korcsolya, rügy, bimbó, virág, tulipán, nárcisz, hóvirág, ibolya, fagyi, nyaralás, pancsolás, nyári szünet). Napszakok 
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neve (reggel, este, éjjel, nappal) sötét, világos, nap, hold, csillagok és néhány hozzájuk kapcsolódó cselekvés (alszik, felkel, fürdik). Hétvége, iskola, 

munkanap, szünet. Tanóra, szünet, munkanap, pihenőnap, majd, hamarosan, soká,pontosság, késés, naptár, óra 
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Témakör: Élőlények Előzetes tudás:Észleli környezetét és a bekövetkező változásokat. 

 

Óraszám: 

 

29 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:A környezetünkben élő állatok és növények észlelése, érzékelése, megtapasztalása. Az állatokkal és növényekkel 

kapcsolatban megfelelő magatartás kialakítása, félelem leküzdése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Növények megfigyelése, gyümölcsök, zöldségek megismerése. Mesék 

hallgatása. Háziállatok megfigyelése, felismerése együttműködéssel. 

Hangutánzás gyakorlása.  

Környezetében lévő élőlényeket érdeklődéssel figyelni. 

Rendszeres feladatot ellátni (locsolás). 

Felismerni és csoportosítani a tanult növényeket, gyümölcsöket, 

zöldségeket. 

Utánzó mozdulatokkal játékosan kertészkedni. 

Élőben és képen (báb) felismerni a háziállatokat. Aktívan részt venni a 

megfigyelő, válogató, keresgélő munkában. 

Az állatok hangját utánozni rövid ciklizálással is. 

Érdeklődést tanúsítani a megfigyelések során, felidézni a tanultakat. 

A táplálékokat a megfelelő állatokhoz rendelni, hangutánzással az 

állathangot utánozni. 

 

 

 Évszaknak megfelelő gyümölcsök, 

zöldségek kóstolása, tulajdonságaik 

megfigyelése. 

 Csoportosítás tulajdonságok szerint 

segítséggel, főfogalom alá rendezés 

 Tárgy- kép egyeztetés. 

 Termések gyűjtése, válogatása, ehető, nem 

ehető megállapítása. 

 Zöldségek, gyümölcsök megmosása, 

megpucolása együttműködéssel. 

 Dalok, mondókák megismerése, mozgással 

kísérése. 

 Gyümölcsök, zöldségek megnevezése. 

 A virágok, növények tulajdonságait 

érzékelése, tapintása, szaglása, 

megnevezése. 

 Képekkel, játékkal növények, gyümölcsök 

csoportosítása, rendezése. 

 Virág, növény ültetése, magok elvetése, a 

növények fejlődésének figyelemmel 

kísérése, gondozásuk segítséggel. 

 Évszaknak megfelelő gyümölcsök, 

zöldségek felismerése, megnevezése. 

 Játékos kertészkedés, szituációs 

gyakorlatok. 

 Mesék növényekről (Répamese). 

 

 

 

 

 

 

 

Képes érzékelni és megfigyelni 

a közvetlen környezetéből 

érkező ingereket. 
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Ismeretek- Tananyag: 

 Gyümölcsök, zöldségek megismerése, tulajdonságai. 

 Ehető- nem ehető fogalmak megismerése. 

 Zöldségek, gyümölcsök tisztítása, pucolása. 

  Hozzájuk kapcsolódó dalok, mondókák megismerése. 

 Növények megfigyelése, észlelése. 

 Háziállatok megfigyelése, tapasztalatok gyűjtése. 

– Ló, disznó, nyúl, kacsa látható tulajdonságai. 

– Állatok tápláléka, „lakóhelye”. 

 Hangutánzó gyakorlatok. 

 Állatokról szóló mesék. 

 Állatos dalok, mondókák. 

 A veszélyek megismertetése, az állatokkal szembeni megfelelő 

viselkedés kialakítása. 

 Séta közben a természet megfigyelése, 

virágok szagolása, jellemző jegyeinek 

megfigyelése. 

 Élő állatok felismerése, megnevezése, 

megfigyelése. 

 Háziállatok és vadállatok felismerése képről, 

megnevezésük, megmutatásuk.  

 Háziállatok tápláléka. 

 Mesében szereplő állatok kiválogatása. 

 Szerepjátékok hangutánzással. 

 Bábozás – állatfigurákkal. Szituációs 

játékok. Szerepjátékok. 

 Képeken, mesékben állatfigurák kikeresése, 

sorba rendezése. 

 Séta az állatkertben, állatok megnevezése. 

 Állatok felismerése képen, csoportosítás. 

 Néhány tulajdonságuk felismerése. 

 Állathangok utánzása. 

 Mesék meghallgatása, bábozás. 

 Dalok, mondókák együttmondása, mozgásos 

kísérése. 

 Szituációs gyakorlatok, beszélgetések. 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás-alakítás: vizuális ábrázolás, formázások különböző anyagokból; Ének-zene: gyermekdalok; Játékra nevelés: gyakorló játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:  Zöldségek (répa, retek, újhagyma, burgonya, paprika, paradicsom), gyümölcsök (alma, körte, szőlő, szilva, eper, cseresznye), 

termések (gesztenye, dió, mogyoró), virágok (tulipán, hóvirág, nárcisz, ibolya, orgona) neve, íz, szín, illat, házi állatok (kutya, macska, tehén, ló, disznó, nyúl, 

bárány, tyúk, kacsa) neve, hangjuk utánzása, élő, háziállat, vadállat, élelem, táplálkozás, ól, istálló, búvóhely, gondozó, gondozás, baromfiudvar, alom, széna, 

kukorica, szőr, toll, szelíd. 
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Témakör: Előkészület a felnőtt életre Előzetes tudás:Együttműködő az iskolán kívüli séták alkalmával. 

 

Óraszám: 

 

10 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: Érdeklődés felkeltése a környezetében lévő személyek, a foglalkozásuk iránt. Vásárlás, beszélgetés során a 

várakozás képességének kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Ismerkedés az élelmiszerbolttal és a vásárlási szokásokkal.  

A tanuló szűkebb környezetében előforduló foglalkozások 

szereplőinek megfigyelése. 

Illedelmesen köszönni, ha üzletbe lép. 

Kívánságait elmondani, vagy gesztusaival jelezni. 

Képen megmutatni az eladót, pénztárost, árut és a vásárlót. 

Megmutatni a mindennapos bevásárlás kellékeit, kosarat, pénztárcát. 

Kapcsolatot teremteni a környezetében dolgozó szakemberekkel, 

kérdezni, kérni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Vásárlás: 

 Élelmiszerbolt, piac látogatása, vásárlás együttműködéssel. 

 

Foglalkozások: 

 

 Tanulmányi séta: ismerkedés a piaccal, 

élelmiszerbolttal.  

 Köszönési formák gyakorlása. 

 Az élelmiszerek, a vásárlásnál használt 

eszközök megfigyelése.  

 Szerepjáték: vásárló- eladó. 

 Ismerkedés az intézmény dolgozóival, 

cselekvéseik megfigyelése, analóg 

mondatok alkotása, használati tárgyaik 

megmutatása, megnevezése. 

 Tárgy- kép egyeztetés, csoportosítás.  

 Szerepjáték: tanító, karbantartó, takarító. 

  Tanulmányi séta: ismerkedés a 

zöldségessel, hentessel, cukrásszal, 

asztalossal, gépkocsivezetővel, rendőrrel 

stb. 

 Szerepjátékokkal a megismert 

foglalkozások megjelenítése az 

eszközök, tárgyak megfelelő szakmához 

rendelésével. 

 Élethelyzetekben is és képekről is a 

mesterségek és a hozzájuk tartozó 

eszközök felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen együttműködő a séták 

alkalmával, néhány percig képes 

legyen várakozni. 
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 A tanuló szűkebb környezetében előforduló foglalkozások 

szereplői, munkájuk, eszközeik megfigyelése. 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés; Játékra nevelés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Köszönési formák, kérek, foglalkozások: takarító, karbantartó, tanító, konyhás. A hozzájuk kapcsolódó cselekvések: takarít, 

tanít, szerel, vezet, főz. Eszközeik: vödör, söprű, kalapács. Élelmiszer, édesség, konzerváru, húsáru, eladó, pultos, pénztáros, vásárló, fizetés, kiszolgálás, 

udvariasság, kérés, megköszönés, jelzés, gyalulás, fúrás, ismerkedés, köszöntés, búcsúzás, kérem, tessék, nem kérem, bocsánatkérésatársaktól. 
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Témakör: Ünnepek Előzetes tudás:Észleli környezetét és a bekövetkező változásokat. 

 

Óraszám: 

 

20 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:Együttműködés kialakítása az ünnepi készülődések során. A tanuló türelmesen viselkedik az iskolai és csoport-

ünnepélyeken. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A hagyományos és családi ünnepek iránti érdeklődő figyelem kialakítása, 

azok különlegességének felismerése, hozzájuk kapcsolódó szokásokkal, 

versekkel, dalokkal való ismerkedés. Felismerni, megnevezni és 

megmutatni képekről az említett ünnepeket. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Az ünnepekhez kapcsolódó események életszerű és játékos tanulása, 

megismerése. 

– Ünnepi készülődés, zenehallgatás, versek, mondókák 

együttmondással. 

 Hagyományos ünnepek: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, 

Anyák napja. 

 Családi ünnepek: Születésnap, Névnap. 

 Nemzeti ünnepek: Október 23., Március 15. 

 Iskolai ünnepek: Tanévnyitó, tanévzáró. 

 

- Az ünnepekhez kapcsolódó dalok, 

versek hallgatása, együttmondása, 

mozgással kísérése. 

- Az ünnepekhez kapcsolódó mesék 

hallgatása. 

- Az ünnepekhez kapcsolódó szokások, 

szimbólumok, jelképek játékos 

megismerése. 

- Csoportosítás, kakukktojás játék. 

- Tárgy- kép egyeztetés. 

- Ünnepi készülődés: ajándékkészítés, 

jelképek elkészítése együttműködéssel. 

- Ünnepi díszítés gyakorlása. Ünnepi 

asztal terítése. 

- Az ünnep játékos megjelenítése. 

- Történetek, rövid mesék elmondása 

képek segítségével különböző 

ünnepekről. 

- Részvétel az ünnepeken megfelelő 

viselkedéssel.  

- Zenehallgatás. 

- Jelképek megismerése (torta, virág). 

- A megfelelő köszöntési formák 

megismerése, társainak köszöntése. 

 

 

 

 

 

 

 

Képes bekapcsolódni néhány 

mondóka, ének elmondásakor.  
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- Megemlékezés, részvétel az iskolai 

ünnepélyen. 

Kapcsolódási pontok:Ének-zene; Ábrázolás-alakítás, Önkiszolgálás, Játékra nevelés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: az ünnepek neve, szimbólumok Mikulás, Télapó, csomag, virgács, Karácsony, karácsonyfa, ajándék, Farsang, jelmez, álarc, 

Húsvét, tojás, nyúl, csibe, locsolkodás, Anyák napja, szeretet, Boldog névnapot! Boldog születésnapot! Boldog Karácsonyt!, Kellemes Ünnepeket! Névnap, 

születésnap, köszöntés-gratuláció, ajándék, kedvesség, öröm, édesség, köszönet, várakozás, hamarosan, nemsokára, ünnep, zászló, hangulat, felvonulás, 

ünnepi öltözet, ajándékozás, gyertya, díszek, locsolás, szép, kellemes, díszes, ritmus. 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes 

 az artikulációs mozgások akaratlagos utánzására; 

 köszönni szóval vagy gesztusokkal tanárainak, társainak. 

Aktív szókincse legalább 20–30 szó (ha nem képes beszélni, beszédmegértése érje el a kívánt szintet). 

A tanuló képes 

 a felszólításokat, utasításokat megérteni és teljesíteni; 

 együttműködéssel csoportosítani; 

 rövid ideig egy játékkal, egy helyen játszani; 

 együttműködéssel manipulálni különböző tárgyakkal, tulajdonságaikat, jellegzetességeiket megfigyelni; 

 érzékelni a változásokat, amelyek térben és időben személyéhez kapcsolódnak; 

 felismerni és megnevezni a mindennapi környezetében előforduló személyeket, tárgyakat, 

 rövid ideig egy tárggyal, egy helyen foglalkozni; 

 érzékelni és megfigyelni a közvetlen környezetéből érkező ingereket, és beszédállapotának megfelelően reagálni azokra; 

 figyelemmel kísérni 10-15 perces foglalkozást, 

 bekapcsolódni néhány mondóka, ének előadásába. 
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3–4. évfolyam 

 

A tantárgy segíti az erkölcsi nevelést az egyszerű szabályok, utasítások megismerésének, megértésének, betartásának fejlesztésével, a társas érintkezési, 

kommunikációs formák, helyzetek megfelelő alkalmazásának gyakorlásával. Az utasítások és elvárások megértésében, betartásában, végrehajtásban erősíti a 

kitartást. 

 

A nemzeti öntudat és hazafias nevelés a tágabb környezet személyi viszonyainak, kapcsolatainak megismerésében, a tájékozódás kialakításával a téri és 

időbeli relációkban, a hagyományok és a népszokások megismerésében valósul meg. A környezet szokásainak követése, a nemzeti ünnepek alkalmával az 

aktív, alkalomhoz illő megjelenés és részvétel segíti a megvalósítást. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése megvalósul a lényeges külső és belső tulajdonságok megismerésében, a társakkal és a környezettel való kulturált 

kapcsolatfelvételben, a kapcsolattartás formáinak fejlesztésében, az együttműködési készség megalapozásában, az alkalmazkodóképesség kialakításában. A 

tantárgy a motivált, aktív részvételre és a jellegzetes, alapvető emberi külső és belső jegyek megismerésére is kihat a terület fejlesztésében.  

 

A testi és lelki egészségre nevelés az alapvető tisztálkodási szokások megismerésével, megnevezésével, utánzásával, az egészség megóvásával, az évszaknak 

és időjárásnak megfelelő öltözék kiválasztásának segítésével, néhány fontos közlekedési szabály megismerésével, a közlekedésben szükséges alapvető 

óvatosság kialakításával, a szervezet belső érzéseinek, komfortjának megfigyelésével és kommunikációjának megalapozásával valósul meg.  

 

A családi életre nevelést segíti a mindennapokról és ünnepnapokról, a családtagok tevékenységéről, a munkamegosztásról, és a foglalkozásokról meglévő 

fogalmi ismeretek bővítése.  
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A tantárgy a fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztési területen különösen fontos szerepet játszik a környezet különböző szempontok alapján történő 

megfigyelésével, a természet jelenségeinek megnevezésével. Az állatok és növények megfigyelése, a tulajdonságok megnevezése mellett hangsúlyosak a 

szűkebb környezet ápolásának, védelmének alapjai és a környezeti tárgyak épségének megóvására törekvés igényének kialakítása is. 
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3. évfolyam 

 

Témakör: Beszédfejlesztés, anyanyelv Előzetes tudás: Figyel az emberi hangokra, néhány egyszerű utasítást 

megért. 

Óraszám: 

 

25 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:Analóg mondatok után mondása, képi síkon való tájékozódás kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Az artikulációs gyakorlatok bővítése, az utánzó tevékenység 

fejlesztése. Képi síkon történő tájékozódás gyakorlása. 

Gyűjtőfogalmak bővítése. Mondatalkotás gyakorlása, kérdésekre 

válaszadás. 

Feladatokat egyre rutinosabban végezni. 

Követni az artikulációs mozgásokat. 

Sort alkotni képekről (balról jobbra kirakással). 

Megmutatni a megnevezett képet, illetve önállóan megnevezni. 

Tárgyat kiválasztani, tárgyak képét azonosítani. 

Analóg mondatokat képezni. 

Mimikát, gesztusokat jól utánozni. 

Jól használni a metakommunikációs jeleket. 

 

 Légző gyakorlatok utánzással. 

 Különböző tárgyak fújása, szívása. 

 Tükör előtt nyelv és ajak gyakorlatok 

végzése utánzással. 

 Hangadás utánzással, ciklizálás. 

 Hangszerek, állatok, tárgyak hangjának 

utánzása. 

 3-5 tárggyal memória játék (Mi tűnt el?). 

 Versek, mondókák tanulása, ismétlése. 

 Tárgy, kép elrejtése óra elején, óra végén 

annak megkeresése. 

 Képekről mondat alkotás utánmondással. 

 A tanult gyakorlatok önálló végzése, és 

újabb, nehezebb feladatok elsajátítása. 

 Egyre kisebb eltérésű hangpárok 

megkülönböztetése. 

 Artikulációs mozgások utánzása, zönge 

hangoztatása, zenei hangokkal játék. 

 Az izoláltan ejtett hangok tökéletesítése, 

ciklizálása, beépítése szótagba, rövid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes bekapcsolódni az utánzó 

tevékenységekbe. 

 

Együttműködéssel artikulációs 

gyakorlatokat végez. 

 

Utánmondással használja az én, 

enyém személyes névmásokat, 

illetve mutasson önmagára. 
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Érzékelni a jól és hibásan ejtett hangok közötti eltérést. 

Ismerni a gyűjtőfogalmakat. 

Mondataiban bővítményt használni. 

Képről néhány mondatot mondani 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Légző, fújó, szívó, rágó, ajak-, nyelvgyakorlatok. 

 Hangfejlesztő gyakorlatok. 

 Hallásfejlesztés, hangleválasztó, hangfejlesztő gyakorlatok. 

 Tárgyak megnevezése segítséggel. 

 Fogalmak és cselekvések összekapcsolása. 

 Személyes névmás használata. 

 Igeragozás (jelen idő, múlt idő). 

 Kérdések alkotása (ki, mi, kik, mik, mit csinál, mit 

csinálnak?). 

 Gyűjtőfogalmak körének bővítése. 

 Főnevek toldalékai: helyhatározó és részeshatározó. 

 Mondatbővítés kérdőszó segítségével, tárgy, melléknév, 

helyhatározó alkalmazásával. 

 Tárgyak, személyek tulajdonságai. 

 Egyes és többes szám differenciálása, megfogalmazása. 

 Emlékezet fejlesztés, hosszú távú memóriafejlesztés. 

 Analóg mondat alkotás (fogalmak- cselekvések 

összekapcsolása). 

 Én, enyém névmások megismerése. 

 Többes szám. 

 Helyhatározó (-ban, -ben). 

 Tulajdonságok. 

 Múlt idő használatának bevezetése. 

szavakba. 

 Szó eleji hang leválasztása, a leválasztott 

hang fejlesztése. 

 Képsorok olvasása balról jobbra 

haladással. 

 A megnevezett kép kiválasztása.  

 Tárgyak, képek sokaságával soralkotás. 

 Képeken önmaga felismerése, megmutatása. 

 Kérdésekre adott válaszban a személyes 

névmások használata. 

 Képek, tárgyak segítségével a többes szám 

használatának szükségességének felismerése 

alkalmazása. 

 Hol? kérdésre válaszadás gyakorlása, helyzet 

létre hozása. 

 Személyek, tárgyak, képek tulajdonságainak 

felismerése, megnevezése. 

 Képekről események, történetek felidézése, 

együttműködéssel elmesélése, mondatok 

alkotása. 

 Szituációs gyakorlatok. 

 Kép sorok olvasása. 

 Mi ez?, Ki ez?, Mit csinál? kérdések 

használata után mondással. 

 A „-ban, -ben” ragok előfordulása 

cselekvő helyzetben. 

 Analóg mondatok alkotása segítséggel.  

 Mondatok bővítése hol? kinek, minek? 

kérdőszavak alapján. 

 Melléknévvel a tárgy vagy kép 

milyenségének megfigyelése, 

megnevezése. 

 Jellemző tulajdonságok gyűjtése tárgyról, 

személyről. 
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 Ok- okozati összefüggések felismerése. 

 Kérdő szavak használata. 

 

 Gyakorlás szituatív helyzetben. 

 Cselekvéssorról történet kitalálása helyes 

nyelvtani megfogalmazással. 

 Egyszerűbb időrendi sorrendek felállítása. 

 Témakörökhöz kapcsolódó szövegek, 

mondókák, versek tanulása. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: szabályjáték; Ének-zene: hallásfejlesztés; Mozgásnevelés: légző gyakorlatok; Számolás-mérés: tájékozódás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A közvetlen környezet tárgyai; hangos- halk, sor, sok, kevés, volt, Mi ez? Ki ez? Mit csinál?, Hol van?, -ban, -ben, egyforma, 

ugyanolyan. Sor, soralkotás, képsor, azonos (olyan), különböző (más), eleje (szó), vége (sor), alá, fölé, mellé, ügyes, hibás. Beszédszervek és a kapcsolódó 

fogalmak ismerete. 

Tárgy, kép, sor, sok-kevés, figyelem, jó-rossz, kérdés, ruha, étel, gyümölcs, bútor. 
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Témakör: Társadalmi érintkezési formák Előzetes tudás:Rendszeresen előforduló helyzeteket, szituációkat 

megért. 

 

Óraszám: 

 

15 

 Tantárgyi fejlesztési célok: A megismert szokások, viselkedésformák követése otthon és az iskolában. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Séták és szerepjátékok alkalmával a konvencionális viselkedésformák 

megfigyelése, gyakorlása. 

Gesztusokkal vagy képről megmutatni szülei foglalkozását, 

tevékenységét. 

A „hol?” „mit csinál?” kérdéseket érteni, a maga módján válaszolni 

azokra. 

Feladatot megérteni és aktívan közreműködni a végrehajtásban. 

Kapcsolatokat reálisan megítélni. 

Megfelelő módon köszönni, felszólítás nélkül.  

Saját öltözékére vigyázni, ha hiányosságot tapasztal, jelezni. 

Iskolán kívüli alkalmakon az elvárt módon viselkedni. 

Fegyelmezni magát, sorba állni ruhatárnál, pénztárnál. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 Közlések gyakorlása tekintettel, gesztikulációval. 

 Gesztusjelek bővítése az egész test (fej, arc, kéz) területeire, 

foglalkozások köréből. 

 

 Fényképek nézegetése, családtagok 

megnevezése, felismerése, családja 

kiválasztása. 

 Teljes nevének megtanulása, nevére 

hallgatás. 

 Szerepjáték, családi szerepek eljátszása, 

tevékenységek bemutatása. 

 Jellemző tevékenységek felismerése képen, 

családtagokhoz rendelése segítséggel (főz, 

mosogat, takarít, szerel, javít, bevásárol). 

 Szerepjátékok, szituációs gyakorlatok 

alkalmával, a különbség megismerése, a 

megfelelő, távolságtartó viselkedés 

gyakorlása. 

 Napszaknak, ismeretségi szintnek megfelelő 

köszönések gyakorlása szerepjátékokban és 

napközben. 

 Érzelmi megnyilvánulások megismerése, 

felismerése az arcon, tükör előtt utánzása, 

megnevezése (szomorú, vidám, nevet, sír, 

mérges, fáradt, fél). 

 Egyszerű kívánságok megfogalmazása, 

jelzése segítséggel. 

 Séták, utazás alkalmával a környezet 

megfigyelése, megfelelő viselkedés 

gyakorlása. 

 

 

 

 

 

 

Köszönjön a belépő 

személyeknek, segítséggel 

különbséget téve felnőtt és gyerek 

között. 

 

Családtagjait képről ismerje fel, 

nevezze meg illetve mutassa meg. 
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 Mozdulatok értelmezése, utánzása. 

 Érzelmek kifejezésének gyakorlása arcjátékkal. 

 Cselekvések megnevezése segítséggel. 

 A válaszok és a valódi események összehasonlítása. 

 Családtagok, családi viszonyok megnevezése. 

 Családtagok szerepe otthon. 

 

 Ismerős- idegen megkülönböztetése. 

 

 

 

 Köszönési formák. 

 

 

 Érzelmek felismerése, megnevezése másokon. 

 Kívánságok megfogalmazása. 

 Mások kívánságainak meghallgatása, teljesítése. 

 A segítség kérésének módjai. 

 Téri tájékozódás, saját élettér helyes ismerete, biztonságos 

közlekedés benne. 

 Távolságtartás játék és baráti kapcsolat esetén üzletben, utcán, 

nyilvános helyen. 

 Kapcsolat első lépése:– ismerős gyermekkel, felnőttel, – 

ismeretlen gyermekkel, felnőttel, – újonnan megismert emberekkel 

 Megfelelő viselkedés boltban, utcán, utazás közben. 

 

 Cselekvéssorok végrehajtása utasítás, 

rajz, kép alapján. 

 Adott érzelem megjelenítése (pl. hívás, 

büszkeség, győzelem stb.). 

 Illő és illetlen viselkedések 

megkülönböztetése a helyzetnek 

megfelelően. 

 A segítség kérésének gyakorlása 

szituációs játékok segítségével. 

 Élő szituációban apa, anya szólítása, 

névvel azonosítása.  

 Fényképen anya, apa, testvérek, 

nagyszülők megmutatása. 

 Mit csinál? Hol van? kérdésre szóval, 

egyszerű mondattal, gesztusokkal 

válaszol a tanuló. 

 Bábokkal lejátssza az egyszerűbb 

helyzeteket. 

 Keresztnevet hallás alapján az illető 

személyhez köti. 

 A képhez tartozó saját érzések 

megfogalmazása. A képen felismert 

érzelmek megnevezése. 

 Szituációs helyzetekben a kívánságok 

realitásának megítélése.  

 Helyes, helytelen kívánságok, 

visszautasítás megfogalmazása. 

 A távolságtartás fokozatai barát, 

családtag, vendég és ismeretlen 

esetében. 

 Az elkövetett hibák felismerése, javítása 

legyen természetes. 

 Közös játék során szabályok betartása, a 

vereség elviselése, öröm társai sikere 
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fölött. 

 Mozi-, cirkusz- és színházlátogatások 

alkalmával érdeklődés, társak és a többi 

néző zavarása nélkül. 

 A köszönés formáinak (megtanulása és) 

gyakorlása. 

 Beszélgetés közben egymás türelmes 

meghallgatása természetes módon a 

mindennapi kommunikációban. 

 Kis csoportban részvétel kulturális és 

sporteseményeken, viselkedés 

megfelelő módon. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Köszönések (Jó reggelt! Jó napot!, Jó estét!, szia, Viszontlátásra!), kérek, köszönöm. Viselkedésre alkalmazott jelzők: ügyes, jó, 

helyes, rossz, helytelen, csúnya. Ismerős, idegen, nem ismered, távolság, segítség, vár. Család: anya, apa, testvér, mama, papa, főz, takarít, mosogat, vásárol, 

szerel, javít, vezet, segít, játszik. elromlott, hibás, javítható, segítség, gondoz, szabadidő, szabály, csalás, győzelem, vereség,  

itt-ott, messze-közel, szeret-nem szeret, barát, csend, figyelem, előadás, szünet, taps, tetszett, érdekes, unalmas, szeretnék kimenni. 
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Témakör: Testünk és személyes teendőink Előzetes tudás:Tisztálkodási tevékenységekben segítséggel részt 

vesz. 

 

Óraszám: 

 

35 

Tantárgyi fejlesztési célok:A személyes teendők egyre biztosabb ellátása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

A testén való tájékozódás fejlesztése. 

A tisztálkodási tevékenységek jelentőségének megismerése, az 

egészség betegség fogalmának megkülönböztetése. 

Ruhadarabok felismerése, megnevezése, saját külseje iránti 

igényesség kialakítása. Étkezések megnevezése, ételek 

hozzárendelése. Eseménysorok alkotása együttműködéssel. 

Időhatározókat és mellékneveket használni. 

Megmutatni önállóan a megnevezett testrészt, érzékszervet babán és 

saját magán. 

Elvégezni rutinszerűen az iskolában szokássá vált kéz- és fogmosást.  

A WC-t, mosdót kevés segítséggel megfelelően használni. 

Az ápolt és ápolatlan (haj), tiszta és piszkos (köröm) 

megkülönböztetése. 

Ismerni saját holmiját. 

Gondosan, rendesen öltözni, vetkőzni. 

Megállapítani, és jelezni szüleinek, tanárainak, ha ruhája 

gombhiányos.  

 

 Testrészek megnevezése, megmutatása saját 

testen, másokon és képen. 

 Testrészek és funkcióik egymáshoz 

rendelése. 

 Érzékszervek megnevezése, funkciók 

hozzárendelése. 

 Jellemző tulajdonságok megállapítása, 

felismerése, megmutatása, megnevezése. 

 Tárgy- kép egyeztetés. 

 Tárgyak cselekvések összekapcsolása 

 Eszközök képen való felismerése. 

 Babák fürdetése, fésülése. 

 WC használat helyes sorrendjének 

megnevezése. 

 Képen tiszta- piszkos, rendezett- rendezetlen 

felismerése együttműködéssel. 

 Betegség, egészség jellemzőinek 

megfigyelése. 

 Szerepjátékokban gyakorlás. 

 Egészséges, egészségtelen ételek válogatása. 

 Egészség védelem megbeszélése 

együttműködéssel (fogmosás). 

 Az évszaknak, időjárásnak megfelelő ruhák 

kiválasztása, megmutatása. 

 Ruhadarabok csoportosítása különböző 

szempontok szerint (időjárás, nem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testrészeit segítséggel 

megmutatja. 

 

Képes használati tárgyakat 

főfogalom alá rendezni és 
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Megfelelő viselkedést tanúsítani a közös étkezések alkalmával. 

Főétkezéseket megnevezni, megmutatni. 

Néhány jellemző ételt felsorolni napszakhoz rendelve. 

Ismerni az étkezéseket megelőző előkészületek sorrendiségét, 

kellékeit és azok megfelelő használatát. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Testünk: 

 Testrészek és funkcióik. 

 Érzékszervek. 

 Önismeret, testkép. 

 A test tisztán tartása (haj, köröm, fogápolás), eszközök 

megnevezése. 

 WC használat és higiéniás szokások. 

 Egészség és tisztálkodás közötti kapcsolat. 

 Betegségek: megfázás. 

 Helyes, helytelen táplálkozás. 

 

Öltözködés: 

 Évszaknak megfelelő öltözködés. 

 Ruhadarabok, zárak, ruhák részeinek neve. 

 Öltözködés sorrendje. 

 

Étkezés: 

 Ruhák részeinek megnevezése, megmutatása 

segítséggel (ujja, szára, jobb-bal, zipzár, 

gomb, kapucni, eleje-hátulja, zseb). 

 Ruhák hajtogatása, rendezése. 

 Az öltözködés sorrendjének megmutatása, 

ruhadarabok rendezése, kiválasztása 

segítséggel 

 Az étkezések és a napszakok 

összekapcsolása. 

 Az étkezésekhez jellemző ételek kapcsolása 

 Az ételek felismerése képeken, 

napszakokhoz rendelése. 

 Rendszeres gyakorlás. 

 Eseménysor kirakása képek segítségével. 

 Tárgy- kép egyeztetés, hiányos képek 

pótlása, hiányok megnevezése. 

 Alapvető higiéniás szokások felismerése, 

megnevezése együttműködéssel (kézmosás, 

zöldség, gyümölcs megmosása, saját pohár 

használata). 

 Ok- okozati összefüggések felismerése 

együttműködéssel. 

 Rendszeres gyakorlás. 

 Étkezés utáni teendők felismerése, 

megnevezése (szalvéta használat, elpakolás, 

asztaltörlés, mosogatás). 

 Élelmiszerek megnevezése, tárgy- kép 

egyeztetés, ételek csoportosítása. 

 Ismerkedés a tankonyhával, eszközök 

megtekintése, megnevezése segítséggel. 

 A hetes, illetve napos teendőinek 

megnevezése, feladatai bemutatása.  

 Az ünnepi étkezés jellemző kellékeinek 

kiválogatása képek alapján.  

cselekvéshez, tevékenységhez 

rendelni. 

 

 

3 képből álló eseménysort 

együttműködéssel kirak. 
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 Főétkezések. 

 Étkezések összekapcsolása napszakokkal. 

 Hetes/ napos munkája. 

 A terítéshez használt eszközök. 

 Étkezési előkészületek. 

 Étkezés utáni teendők. 

 Ünnepi étkezés, ünnepi ételek és meleg ételek. 

 Nyers és főtt ételek. 

 A hetes, napos munkája. 

 Ételféleségek, élelmiszerek felismerése, megnevezése, 

csoportosítása. 

 Néhány konyhai edény felismerése. 

 A konvencionális beszédformák 

gyakorolása és tudatos használata: 

 „Jó étvágyat!”„Kérem szépen!” 

„Köszönöm szépen!”.  

 Ünnepi szokások kialakítása. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: szerepjáték, szabály játék, didaktikus játékok, Életvitel és gyakorlat: személyes szükséglettel kapcsolatos teendők. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Testrészek neve, érzékszervek neve, funkciói, külső és belső tulajdonságok, tisztálkodáshoz használt eszközök, egészség, 

betegség fogalma.Ruhadarabok és a ruhák részei, zárak, néhány jellemzőjük. Étkezések neve, ételek neve, jellemzője, étkezés körül használt eszközök, 

tevékenységek. Jó étvágyat! Köszönöm! Tízórai, uzsonna, ételek, evőeszközök, hetes, napos, feladat, terítés, leszedés, finom, folyékony, illatos, kemény, puha, 

éhség, szomjúság, alsóruházat, felsőruházat, méret, kopott, új, divatos, elavult, régimódi, felsőtest, alsótest, felső végtag, alsó végtag, sovány, kövér, szűk, bő, 

nagy méret, kis méret, körömápolás, arcápolás, hajápolás, tiszta, piszkos, ápolt-ápolatlan, egészséges–beteg, kezelés. 
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Témakör: Tájékozódás térben Előzetes tudás:Biztonsággal tájékozódik szűkebb környezetében 

. 

Óraszám: 

 

30 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: Téri tájékozódás függőleges és vízszintes, előre hátra irányban. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Térbeli helyzetek létrehozása, felismerése, az ehhez kapcsolódó 

helyhatározók beépítése a kommunikációba. Az iskola területének 

megismerése. A lakás részeinek bővítése, veszélyeivel, 

energiaforrásaival való ismerkedés. 

A gyalogos közlekedés szabályainak megismerése, a 

tömegközlekedési eszközök felismerése, megnevezése. 

Analóg mondatokat alkotni. Hol? Hova? kérdéseket megérteni. 

Mondataiban használni a bővítményeket. 

Ismerni a gyűjtőfogalmakat. Beszédkészségének megfelelően egy-két 

összefüggő mondatot mondani. 

Mellékneveket, határozószókat használni, kérdezni, hangsúlyozni. 

Rendet tenni maga körül munkája befejezése után. 

Biztonsággal és bátran lépni az iskola különböző helyiségeibe. 

Ismerni a villanykapcsolók helyes működését. 

Ismerni a játékok, sporteszközök helyét és felhasználási módját. 

Az otthon, az iskola és a tanterem rendjét, tisztaságát természetesnek 

és fontosnak tartani. 

 

 Térbeli helyzetek létrehozása sajátmagához 

képest tárgyak segítségével. 

 Helyzetek megnevezése együttműködéssel. 

 Képen látható tárgy téri helyzetének 

megkeresése. 

 Mondatalkotás helyhatározóval és 

cselekvéssel. Helyviszonyok gyakorlása. 

 Helyhatározó szót tartalmazó utasítások 

végrehajtása. Mozgás megadott irányba. 

 Jobb- bal fogalmának gyakorlása. 

 A kérdések megértése, helyzetek 

megnevezése, létrehozása, megmutatása. 

 A helyiségek meglátogatása, a berendezési 

tárgyak megnevezése, az ott folyó munka 

megfigyelése. 

 A látottak képi síkon történő feldolgozása. 

 Csoportosítás végzése, főfogalom alá 

rendezés. 

 Sporteszközök megismerése, megnevezése, a 

velük végezhető tevékenységek 

megnevezése, mondat alkotás gyakorlása. 

 Azonosságok különbségek felismerése, 

megnevezése segítséggel. 

 Veszélyek felismerése, megbeszélése 

együttműködéssel. 

 Séta az iskola környékén, tapasztalatok 

megbeszélése, látottak felelevenítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény területén 

segítséggel tájékozódik. 

 

A közvetlen környezetében 

található tárgyakat, 

játékeszközöket 

rendeltetésszerűen használja. 



92 
 

Felszólítás nélkül, rutinszerűen betartani a közlekedési szabályokat 

(lámpa, zebra, körülnézés). 

Felismerni könyvből, képről is a valóságban tapasztaltakat. 

Megnevezni a közlekedési eszközöket, a villamos, troli, metró, busz 

utasterét, vezetőfülkéjét. 

Ismerni az iskola utcájának nevét. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

Térbeli helyzetek: 

 Tárgy megnevezése téri helyzetben. Tárgykeresés. 

 Helyhatározószók gyakorlása folyamatosan. 

 Iskola – otthon, udvar, játszótér, sportpálya. 

 A játék- és sporteszközök megnevezése segítséggel. 

 Alaposabb tájékozódás a terem tárgyai, tartozékai között. 

 A padlás, pince megismerése, funkciójának megnevezése 

irányítással. 

 Térbeli helyzetek gyakorlása(előtte, mögötte, mellette). 

 Lateralitás gyakorlása. 

 Hol van?, Hova való? kérdések megismerése. 

 Helyhatározók gyakorlása. 

 Képek alapján az ismeretek elmélyítése. 

 

Iskola: 

 Iskola bővebb ismerete, a ritkábban látogatott helyiségek 

(tankonyha, mosószoba, betegszoba megismerése, berendezési 

tárgyainak megfigyelése, az ott folyó tevékenységek megnevezése, 

felismerése). 

 Udvar, játszótér, sportpálya. 

 

 

 Lakás, ház részeinek megbeszélése, képeken 

felismerés. 

 Hol laksz? képek segítségével a megfelelő 

kiválasztása. 

 A ház, lakás részeinek megnevezése, 

egyeztetés képekkel. 

 Főfogalom alá rendezés, csoportosítás, tárgy-

kép, kép- kép egyeztetés. 

 Tevékenységek kapcsolása egyes 

helyiségekhez, analóg mondatok alkotása. 

 Képek alapján az emlékek felidézése, 

megnevezéssel, főfogalom alá rendeléssel. 

 Maketten vagy képeken lakás berendezése, 

emlékezve, illetve felhasználva saját 

lakóhelye példáját. 

 A helyiségek berendezési tárgyainak 

összeválogatása és megfelelő elhelyezése. 

 A konyhai eszközök szétválogatása és 

megfelelő helyre történő elpakolása. 

 Szituációs játékokban főzés, takarítás 

megjelenítése, imitálása. 

 Kapcsolók, konnektorok felismerése, 

keresése a teremben, veszélyeinek 

megbeszélése. 

 Közlekedési eszközök felismerése, 

megnevezése, néhány tulajdonságuk 

megmutatása, megnevezése. 

 Járművek csoportosítása közlekedési 

helyszínük szerint (földön, vízen, levegőben) 

(sínen, úton). 

 Néhány jel megismerése (buszmegálló, 

metróállomás), a tömegközlekedési eszközök 

 

Néhány közlekedési eszközt 

felismer, megmutat, megnevez.  

 

Néhány helyiséget ismer, a 

hozzákapcsolódó berendezési 

tárgyakat, cselekvéseket 

segítséggel megmutatja, 

megnevezi. 
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 Iskola környékének megismerése. 

 

Lakás: 

 Lakás- ház közötti különbség. 

 A lakás, ház helyiségei (nappali, háló, gyerek szoba, konyha, 

fürdőszoba, kamra), berendezési tárgyai, az ott folyó tevékenységek.  

- Áram, kapcsolók veszélyei. 

Utca, közlekedés: 

 Közlekedési eszközök, közlekedés helyszínei. 

 Tömegközlekedési eszközök és jelzőtábláik, a 

tömegközlekedés szabályai. 

 A gyalogos közlekedés, annak szabályai, veszélyei. 

 Balesetek megelőzésének feltételei. 

 Mentő, tűzoltó, rendőrségi autók jellemzői. 

 

jelzéseinek figyelése együttműködéssel. 

 Szerepjátékok során, helyes viselkedés 

gyakorlása. 

 Képeken helyes- helytelen viselkedés 

felismerése. 

 Jelző lámpa megfigyelése, megnevezése, 

zebra használata felismerése. 

 Séták alkalmával a szabályok gyakorlása. 

 Képek segítségével helyes- helytelen 

viselkedés megállapítása. 

 Közlekedési eszközök színeinek, 

méreteinek megfigyelése – 

összehasonlítása. 

 Rendőrös-közlekedéses játékban maketten 

vagy tanpályán a tanultak gyakorlása, az 

iskolába vezető út eljátszása. 

 Az iskolába jutás során igénybe vett 

járművek megnevezése, utcanevek 

megemlítésével, segítséggel. Gyalogosan 

az útvonal utcáit megnevezni. 

 Megkülönböztető jelzések megismerése, 

felismerése. 

 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés: térbeli tájékozódás, Számolás-mérés: tájékozódás, Olvasás, írás: térorientációs gyakorlatok, Játékra nevelés: 

szerepjáték, didaktikus játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A tanuló által használt helyiségek neve. Az osztály néhány berendezési tárgyának neve, néhány eszköz. Az udvaron használatos 

eszközök és velük végzett tevékenységek. Lakás/ ház helyiségei (konyha, hálószoba, nappali, gyerekszoba, fürdőszoba, kamra), rájuk jellemző tárgyak és 

cselekvések. Közlekedési eszközök neve, jellemző tulajdonságaik, közlekedési helyszínük. Néhány a közlekedésben használt jelzés, eszköz (zebra, lámpa, 

buszmegálló, metró állomás). 
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Témakör: Tájékozódás időben Előzetes tudás: Részvétel a napi tevékenységek ritmusában. 

 

Óraszám: 

 

20 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: Az idő fogalma és a kapcsolódó események, cselekvések összekapcsolása.  

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Az évszakok jellemzőinek elmélyítése. Napirend tudatos 

használatának kialakítása. A napok, napszakok és egy- egy jellemző 

cselekvés összekapcsolása, mely által az idő érzékelésének 

folyamatos fejlesztése, kialakítása. 

Eseménysorok alkotása együttműködéssel. 

Ismerni a munkanap, pihenőnap fogalmát, a napszakok és étkezések 

megnevezését. 

Ismerni az évszakok jellemző jegyeit, felsorolni, megnevezni. 

Összehasonlításokat végezni.  

Társára figyelni, vele beszélgetni, segíteni munkáját. 

Követni és teljesíteni a pedagógus kéréseit. 

Felismerni képekről, biztonsággal az évszakokat, a jellemző képeket 

kiválasztani, összerendezni. 

Automatikusan sorolni a hét napjait, a hétvégi napokat kérdésre 

kiválasztani. 

Érdeklődni, tájékozódni, segítséggel naptárban is.  

Használni a ma, tegnap, holnap fogalmát. Mesélni napi élményeiről. 

Elhelyezni a napszakokat illetően a különböző cselekvéseket, 

 

 Évszakok jellemzőinek felsorolása, 

felismerése képen, válogatása. 

 Napszakok megnevezése, események, 

étkezések, tevékenységek hozzákapcsolása 

együttműködéssel. 

 Eseménysorok kirakása. 

 A nap ritmusát jelző kép és hangjelzésekre 

figyel. 

 Napirendkészítés együttműködéssel. 

 Ismerkedés a fogalmakkal. 

 Segítséggel események hozzárendelése és 

elmondása, megmutatása. 

 Igeidők használata együttműködéssel. 

 Napok megtanulása, egy- egy jellemző 

tevékenység hozzárendelésével. 

 Versek, mondókák tanulása. 

 A napok megkülönböztetése, felismerése. 

 Napi rendszerességgel az aktuális nap 

bejelölése naptárba, vagy egyéb helyre, a 

„tegnap … volt”, „holnap … lesz” 

kifejezések használata segítséggel. 

 Napszakok jelölése, megnevezése, 

képválogatás, cselekvések napszakhoz 

rendelése (éjjel, nappal, reggel, délelőtt, 

délben, délután, este), napszakokhoz 

kapcsolódó étkezések. 

 A napszakoknak megfelelő tevékenységek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes megnevezni, megmutatni 

az évszakok jellemző jegyeit. 

 

Különbséget tesz munkanap és 

pihenőnap között. 

 

Segítséggel egy- egy naphoz 

tevékenységet rendel. 
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történéseket. 

Beszédében ragokat, határozószavakat, igekötőket használni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Évszakok jellemző jegyei. 

 

 Napszakok. 

 Tegnap, ma, holnap. 

 Napok sorrendje. 

 Hétköznap- hétvége (munkanap, pihenőnap.) 

 A hét napjainak jelölése, az aktuális nap megjelölése, 

megnevezése. 

 Napszakok összekapcsolása cselekvésekkel. Napszakok 

sorrendje, napszakok és tartózkodási hely megjelölése (állandó 

szimbólumok, megjelölés használata). 

 Reggel– dél – délután – este, a kapcsolódó rutinszerű 

tevékenységekkel. 

 

 

ismerete.  

 Kérdésre válaszolva a napszakok és a 

napszakokhoz kapcsolódó események 

felsorolása. 

 Képes napirend készítése. Képes órarend 

készítése. Napirend összeállítása. 

 Séták és udvari játék alkalmával az 

időjárással kapcsolatos ismeretek, 

megfigyelések gyűjtése. 

 Télen a téli sportok, nyáron a fürdőzés 

emlékeit őrizve az iskolában képekről 

felidézés, kiegészítve egyéb történésekkel. 

 Képek gyűjtése, szortírozása. 

 Téli-nyári ruhák válogatása, közös 

halmazba helyezve a köztes (is-is) 

ruhadarabokat vagy képeket. 

 A hét napjainak felsorolása jó 

sorrendiséggel, saját életének eseményei 

hozzárendelése. 

 A hétvégi napok kiemelése, jelölése 

jellemző képpel. 

 Heti program összeállítása képes 

formában, egyszerű jelképekkel. 

 Saját szakköri programjainak naphoz, 

napszakhoz rendelése. 

 Képről a saját heti elfoglaltság mutatása, 

elmondása. 

 Évszakok jellemzőinek megfigyelése (a 

tanév során folyamatosan megfigyelések 

végzése), képekről az évszakok 

felismerése, megnevezése. Téli-nyári 

sportok megnevezése. 

 Beszédében melléknevek, határozószók, 

igék használata. 
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 Mesék (versek, dalok) az évszakokról, 

napokról, napszakokról. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: szerepjáték, didaktikus játék, Számolás-mérés: tájékozódás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Napok neve, évszakok neve, jellemző jegyei, tegnap, ma, holnap; reggel, délelőtt, dél délután, este, éjjel; a napszakokhoz, 

napokhoz kapcsolódó tevékenységek, étkezések. Napok neve, napszakok neve, napszakokhoz kötött étkezések neve. 

Évszakok, időjárás, tél, tavasz, nyár, ősz, hideg, meleg, sportok, napsütés, szél,szeles, viharos, hófehér, jég, fürdőzés, napozás, síelés, szánkózás, havazás, dér, 

jég, tegnap, ma, holnap, elmúlt, lesz, munkanap, hétvége, pihenőnap, program, nap, felkelőnap, lenyugvónap.  
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Témakör: Élőlények Előzetes tudás:Állatokhoz, növényekhez érdeklődve közelít. 

 

Óraszám: 

 

25 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: A környeztünk élővilágáról tapasztalatok gyűjtése, a megfelelő kapcsolat kialakítása. A növények és állatok 

közötti azonosságok, különbözőségek megmutatása, megnevezése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Növények, állatok jellemző tulajdonságainak megismerése, gondozási 

tevékenységeik megfigyelése. 

 Szeretni a természetet. Megnevezni néhány növényt, virágot, 

zöldséget kép alapján. 

 Növényeket gondozni.  

 A tanultak alapján összehasonlítani, megkülönböztetni, 

főfogalom alá rendezni, emlékezetből felsorolni a látottakat. 

 Érdeklődéssel szemlélni a körülötte lévő élővilág létezését. 

 Egyre hosszabban megfigyelni, összpontosítani. 

 Érteni a rész-egész viszonyát. 

 Megfogalmazni kérdéseket, kérdésre válaszolni. 

 Gondolatokat, élményeket mondatokban megfogalmazni.  

 Szeretni az állatokat, felismerni, megnevezni őket. 

 Lehetőség szerint háziállatokat otthon, segítséggel gondozni. 

 Szerepjátékokban egyszerű mozgásokat és hangokat utánozni. 

 Bővíteni szókincsét a határozószókkal, igékkel, használni a 

felkiáltó mondatot. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Növények: 

 Pálmaház, füvészkert, házi kert, liget, erdő, parkok 

 

 Az osztályban, folyosón, udvaron található 

virágok, növények megfigyelése. 

 Szín, forma egyeztetése, megnevezése. 

 Hajtások ültetése, növény locsolása. A 

vázákban víz cserélése. 

 Gyümölcsök felsorolása és képekhez 

rendelése.  

 Zöldségek megnevezése, ízük, illatuk 

felismerése. 

 Egy-egy növény részeire bontása, a részek 

megfigyelése, megnevezése. 

 A növénycsoportok megfigyelése, 

tapintása, szaglása, ízlelése. 

 Tanulmányi séta eltérő évszakokban 

lehetőség szerint azonos helyszínre, fotó, 

videofelvétel készítése a látottakról, ezek 

összehasonlítása, elemzése. 

 Képeken a tanultak megkeresése, 

felismerése. 

 Csoportosítás főfogalmak alá. 

 Kertészkedés (lehetőség szerint: 

cserépben, virágládában, kiskertben). 

 

 Néhány virág felismerése képről, 

megnevezése, megmutatása. 

 

 

 

 

 

 

Képes megmutatni, megnevezni 

a környezetében előforduló 

állatokat, növényeket. 

 

Csoportosításokat végez. 
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megtekintése. 

 Növény részeinek bemutatása, megnevezése.  

 Konyhakert fogalmának kialakítása. Konyhakert növényei, 

nevük, színük, ízük. 

 Virágok, fák megismerése, jellemzőik, tulajdonságaik 

 (virág, levél, fa, törzs, ág, levél) 

 Gyümölcsök, zöldségek megismerése, tulajdonságaik. 

 Növények változása. 

 Ehető- nem ehető fogalmak gyakorlása. 

 Zöldségek, gyümölcsök tisztítása, fogyasztása. 

 Mesék, versek, dalok hallgatása, tanulása. 

 

Állatok: 

 Háziállatok neve, tulajdonságaik, kicsinyeik, lakóhelyük. 

 A baromfiudvar lakói. 

 Gazdasági udvar fogalmának kialakítása. 

 Néhány erdei állat bemutatása. 

 

 

 

 Csoportosítás tulajdonságok szerint. 

 Eseménysor készítése a virág fejlődéséről 

együttműködéssel. 

 Főfogalom alá rendezés. 

 Néhány zöldség gyümölcs felismerése, 

megmutatása, megnevezése képről. 

 Jellemző tulajdonságaik megbeszélése. 

 Évszakokhoz kapcsolódó jellemzőik 

megbeszélése, felismerése képről. 

 Őszi termések gyűjtése, válogatása 

szempontok szerint. 

 Gyümölcsök tisztítása, pucolása, darabolása, 

gyümölcssaláta készítés. 

 A tisztítás jelentőségének megbeszélése. 

 Mesék, versek, dalok hallgatása, tanulása. 

 Állatok felismerése képekről, megnevezése, 

megmutatása. 

 Kicsinyeik megnevezése, párosítás. 

 Kép- kép egyeztetés. 

 Jellemző tulajdonságaik megfigyelése, 

megnevezése segítséggel, megmutatása. 

 Válogatás, csoportosítás végzése. 

 Analóg mondatok alkotása. 

 Versek, mesék hallgatása, mondása. 

 Oktatófilmen vagy vidéki látogatáson a 

baromfiudvar megtekintése.  

 Ismerkedés a haszonállatokkal, 

szárnyasokkal, emlősökkel. 

 A jellemzőik, hangjuk, mozgásuk stb. 

megfigyelése. 

 Állatok etetése, táplálékuk megnevezése 

segítséggel. 

 Állatkerti séta, állatsimogatás. 

 Háziállatok. Vadállatok. Kedvenceink. 
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Beszélgetés, csoportosítás.  

 Élő környezetben a legismertebb állatok 

jellemzőinek, kicsinyeinek megfigyelése, 

megnevezése. Összehasonlítás, 

megkülönböztetés. 

 Tanórán könyvek, képek alapján a látottak 

felidézése. 

 Tulajdonságaik alapján főfogalom alá 

rendezés.  

 Állatok mozgásának utánzása, 

tulajdonságaik megnevezése. 

 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás-alakítás, Ének, zene: dalok a témákkal kapcsolatban, Játékra nevelés: szerepjáték, didaktikus játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Növények neve, néhány tulajdonságuk, részük. Állatok neve, lakóhelyük, tulajdonságaik. Élő, műanyag, illat, íz, zamatos, ízes, 

édes-savanyú, nagy-kicsi, gömbölyű, hosszúkás, növekedés, hervadás, elpusztul, kihajt, hajtás, ág, rész – egész, gyökér, szár, levél, virág, termés, konyhakert, 

zöldségfélék, virágok, szín, forma, íz, illat, ehető – nem ehető, 

baromfiudvar, gazdaságiudvar, háziállatok, hasznos, kölyök, ellés, fialás, vemhesség, nagy-kicsi, szelíd, harapós, karmolás, dorombol, baromfi, szárnyasok, 

emlősök, lassú-gyors – fürge, veszélyes, vad, erős-gyenge. 

 

 

Témakör: Előkészület a felnőtt életre Előzetes tudás:Néhány percig képes várakozni. 

 

Óraszám: 

 

15 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: Megfelelő viselkedés kialakítása az iskolán kívüli programokon. Biztonsággal eligazodás a boltban. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 
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Fejlesztési feladatok: 

Az üzletek árukészletének és az ott dolgozó személyek munkájának 

megfigyelése. Az emberi érintkezési formák kialakítása, begyakorlása. 

Beszédében mellékneveket, határozószavakat, igekötős igéket 

használni. 

Emlékezetből néhány jellemzőt felsorolni a látott termékekből. 

Termékeket megvizsgálni tulajdonságaik alapján. 

Megnevezni vagy megmutatni, melyik termék hova tartozik. 

Ismerni és használni a napszakok szerinti üdvözlési módokat. 

Megnevezni, megmutatni a látottakat.  

Felismerni a jellemző jegyeket, a megismert tárgyakkal, képekkel 

csoportosításokat végezni.  

Környezetében élő emberek munkáját érdeklődéssel figyelni. 

Köszönni, kérdezni.  

Türelemmel figyelni, ha mesterember, munkát végző felnőtt 

megmutat, vagy magyaráz valamit. 

Elemi szinten egymáshoz rendelni a munkaeszközöket és a 

különböző foglalkozásokat. 

Egyeztetni képek alapján a látott mesterségeket, tevékenységeket, 

szerszámokat. 

A látott eszközök közül a legjellemzőbbeket megnevezni, 

 A helyes viselkedésformák gyakorlása. 

 Az áruk megtekintése, megnevezése, 

megmutatása. 

 A vásárlás menetének megfigyelése. 

 A fizetés módja (készpénz, bankkártya). 

Csomagolás (ha lehet, nem műanyag 

zacskó használatával, inkább kosár, textil). 

 Köszönés az iskola dolgozóinak, 

érdeklődés munkájuk iránt. A 

műhelyekben (karbantartó, takarító, 

konyhai és irodai dolgozók) részfeladatok 

megtekintése, szerszámok megismerése, 

megnevezése. 

 Szerepjáték. 

 Tárgy- kép, egyeztetés, párosítás, főfogalom 

alá rendezés. 

 Eseménykép kirakása. 

 A helyes viselkedésformák gyakorlása. 

 Az ott dolgozó személyek munkájának, 

használati tárgyainak megfigyelése. 

 Eszközök megismerése, megnevezése. 

 Részfolyamatok megtekintése. 

 Szerepjáték. 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködő, viselkedése 

nem kirívó az iskolán kívüli 

programok alkalmával. 
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megmutatni. 

Szerepjátékban gesztusokkal kifejezni magát. 

Ismeretek- Tananyag: 

Üzletek, vásárlás: 

 Látogatás üzletekben (Élelmiszerbolt, piac, játékbolt, zöldséges). 

 Kirakatok nézegetése. 

 Áruféleségek. 

 A vásárlás menete. 

 

Intézmények, középületek: 

 Posta. 

 Gyógyszertár. 

 

Foglalkozások: 

 A tanuló szűkebb környezetében előforduló foglalkozások 

szereplői, munkájuk, eszközeik megfigyelése (iskolai dolgozók, 

szülők foglalkozása). 

 Néhány foglalkozás, mellyel rendszeresen kapcsolatba kerülhet a 

tanuló (eladó, postás, fodrász). 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés; Játékra nevelés. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Köszönési formák, kérek, foglalkozások neve, a,  hozzájuk kapcsolódó cselekvések, eszközeik. Áruféleségek neve, vásárláshoz 

használt eszközök, tárgyak, tevékenységek neve. Húsféle, vegyiáru, pékáru, konzervek, papíráru, ital, édesség; 

iparos, faanyag, kábel, zsinór, áram, veszélyes, forró, éles, hosszú, rövid, nedves, száraz, nehéz, könnyű, megrendel, ráfizet,  

foglalkozás, szakma, titkárnő, adminisztrátor, gondnok, karbantartó, varrónő, műhely, iroda, feladat. 
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Témakör: Ünnepek Előzetes tudás:Néhány ünnephez kapcsolódó mondókát, dalt 

ismer. 

 

Óraszám: 

 

15 

 Tantárgyi fejlesztési célok:Képek, videók segítségével az ünnepi események felidézése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A hagyományos és családi ünnepek iránti érdeklődő figyelem kialakítása, 

azok különlegességének felismerése, hozzájuk kapcsolódó szokásokkal, 

versekkel, dalokkal való ismerkedés. 

Szívesen és aktívan készülni az ünneplésre. 

Rövid, egyszerű dalt, verset az ünnephez kapcsolni. 

Közös feladatot pontosan, fegyelmezetten végrehajtani. 

Az események szereplőit, kellékeit megfigyelni, azokat visszaidézni, 

elmesélni, megmutatni. 

Az ünnepek hangulatát átérezni. 

Egyre aktívabban bekapcsolódni egyénileg is az ünnepi készülődés 

folyamatába. 

Rövid szereplést, feladatot vállalni a műsorból.  

Ismerni verset, dalt valamennyi ünnepről. 

Társait biztatni, együtt örülni örömeiknek, sikereiknek. 

Képekről felismerni, megnevezni az ünnepeket, felsorolni jellemzőiket. 

 

 

 Az ünnepekhez kapcsolódó dalok, versek 

hallgatása, tanulása. 

 Az ünnepekhez kapcsolódó mesék 

hallgatása. 

 Ismerkedés az ünnepek történetével. 

 Az ünnepekhez kapcsolódó szokások, 

szimbólumok, jelképek felismerése, 

megnevezése. 

 Csoportosítás, kakukktojás játék. 

 Tárgy- kép egyeztetés. 

 Esemény sor kirakása. 

 Ünnepi készülődés: ajándékkészítés, 

jelképek elkészítése együttműködéssel. 

 Zenehallgatás. 

 A megfelelő köszöntési formák 

alkalmazása segítséggel, társai 

köszöntése. 

 Megemlékezés, részvétel az iskolai 

ünnepélyen. 

 Versek, dalok tanulása. 

 Udvariassági szokások gyakorlása. 

 Ünnepségen tevékeny részvétel, adekvát 

viselkedés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismer ünnepekhez kapcsolódó 

verseket, mondókákat, dalokat, 

és azokat mozgással, ritmussal 

tudja kísérni. 

 

Szívesen hallgat meséket, és 

részt vesz azok előadásában 

(szerepjáték, bábozás). 
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Ismeretek- Tananyag: 

– Verstanulás. Dalok tanulása. 

– Szereplés az ünnepségeken, alkalomhoz illő ruházat, viselkedés 

kialakítása, gyakorlása. 

– Társadalmi, iskolai, családi ünnepek, névnapok további 

megünneplése. 

– Közös ajándékkészítés. 

– Terem dekorációjához díszek készítése. 

 Hagyományos ünnepek: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, 

Anyák napja. 

 Családi ünnepek: Születésnap, Névnap. 

 Nemzeti ünnepek: Október 23., Március 15. 

 Iskolai ünnepek: Tanévnyitó, tanévzáró. 

 

Kapcsolódási pontok:Ének-zene; Ábrázolás-alakítás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Az ünnepek neve, szimbólumok, megfelelő köszöntési formák, megfelelő ruházat, dekorációk neve. Ünnep, zászló, felvonulás, 

köszöntés, öröm, boldogság, ajándékozás, díszítés, csomagolás; 

ünnep, névnap, születésnap, fegyelmezett, vidám szomorú, boldog,hatalmas,díszes, ajándék, szeretet. 
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4. évfolyam 

 

Témakör: Beszédfejlesztés, anyanyelv Előzetes tudás:Artikulációs gyakorlatok végzésében részt vesz. 

 

Óraszám: 

 

25 
Tantárgyi fejlesztési célok:Analóg mondatok utánmondásal, alkotása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Az artikulációs gyakorlatok bővítése.  Képi síkon történő tájékozódás 

elmélyítése, mondat alkotás során bővítmények használata, 

kérdésekre válaszadás. 

Feladatokat egyre rutinosabban végezni. 

Követni az artikulációs mozgásokat. 

Sort alkotni képekről (balról jobbra kirakással). 

Megmutatni a megnevezett képet, illetve önállóan megnevezni. 

Tárgyat kiválasztani, tárgyak képét azonosítani. 

Analóg mondatokat képezni. 

Mimikát, gesztusokat jól utánozni. 

Jól használni a metakommunikációs jeleket. 

Érzékelni a jól és hibásan ejtett hangok közötti eltérést. 

Ismerni a gyűjtőfogalmakat. 

 

 Légző gyakorlatok utánzással. 

 Tükör előtt nyelv és ajak gyakorlatok 

végzése utánzással. 

 Hangadás utánzással, ciklizálás. 

 Hangszerek, állatok, tárgyak hangjának 

utánzása. 

 Játékok a hangerővel, hangszínnel, mások 

hangjának utánzása. 

 3-5 tárggyal memória játék (Mi tűnt el?). 

 Versek, mondókák tanulása, ismétlése. 

 Tárgy, kép elrejtése óra elején, óra végén 

annak megkeresése. 

 Képekről mondat alkotás utánmondással. 

 A tanult gyakorlatok önálló végzése, és 

újabb, nehezebb feladatok elsajátítása. 

 Egyre kisebb eltérésű hangpárok 

megkülönböztetése. 

 Artikulációs mozgások utánzása, zönge 

hangoztatása, zenei hangokkal játék. 

 Az izoláltan ejtett hangok tökéletesítése, 

ciklizálása, beépítése szótagba, rövid szavakba. 

 Szó eleji hang leválasztása, a leválasztott 

hang fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

Képi síkon képes felismerni, 

megnevezni tárgyakat, 

cselekvéseket. 

 

Egyszerű kérdésre válaszol. 
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Mondataiban bővítményt használni. 

Képről néhány mondatot mondani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Légző, ajak-, nyelvgyakorlatok. 

– Hallásfejlesztés, hangleválasztó, hangfejlesztő gyakorlatok. 

– Tárgyak megnevezése segítséggel. 

– Fogalmak és cselekvések összekapcsolása. 

– Személyes névmás használata. 

– Igeragozás (jelen idő, múlt idő). 

– Kérdések alkotása (ki, mi, kik, mik, mit csinál, mit csinálnak?). 

– Gyűjtőfogalmak körének bővítése. 

– Főnevek toldalékai: helyhatározó és részeshatározó. 

– Mondatbővítés kérdőszó segítségével, tárgy, melléknév, 

helyhatározó alkalmazásával. 

– Tárgyak, személyek tulajdonságai. 

– Egyes és többes szám differenciálása, megfogalmazása. 

 Hangfejlesztő gyakorlatok. 

 Emlékezet fejlesztés, hosszú távú memóriafejlesztés. 

 Analóg mondat alkotás (fogalmak- cselekvések 

összekapcsolása). 

 Én, enyém névmások gyakorlása. 

 Többes szám. 

 Helyhatározó ragok megismerése. 

 Tulajdonságok. 

 Múlt idő használata. 

 Ok- okozati összefüggések felismerése. 

 Kérdő szavak használata. 

 

 Képsorok olvasása balról jobbra 

haladással. 

 A megnevezett kép kiválasztása.  

Tárgyak, képek sokaságával soralkotás 

 Képeken önmaga felismerése, megmutatása. 

 Kérdésekre adott válaszban a személyes 

névmások használata. 

 Képek, tárgyak segítségével a többes szám 

használatának szükségességének felismerése 

alkalmazása. 

 Hol? kérdésre válaszadás gyakorlása, helyzet 

létre hozása. 

 Személyek, tárgyak, képek tulajdonságainak 

felismerése, megnevezése. 

 Képekről események, történetek felidézése, 

együttműködéssel elmesélése, mondatok 

alkotása. 

 Szituációs gyakorlatok. 

 Kép sorok olvasása. 

 Mi ez? Ki ez?, Mit csinál? kérdések 

használata utánmondással. 

 A „-ban, -ben” ragok előfordulása 

cselekvő helyzetben. 

 Analóg mondatok alkotása segítséggel.  

 Mondatok bővítése hol? kinek, minek? 

kérdőszavak alapján. 

 Melléknévvel a tárgy vagy kép 

milyenségének megfigyelése, 

megnevezése. 

 Jellemző tulajdonságok gyűjtése tárgyról, 

személyről. 

 Gyakorlás szituatív helyzetben. 

 Cselekvéssorról történet kitalálása helyes 
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nyelvtani megfogalmazással. 

 Egyszerűbb időrendi sorrendek felállítása. 

 Témakörökhöz kapcsolódó szövegek, 

mondókák, versek tanulása. 

 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: szabályjáték; Ének-zene: hallásfejlesztés; Mozgásnevelés: légző gyakorlatok; Számolás-mérés: tájékozódás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A közvetlen környezet tárgyai; hangos- halk, sor, sok, kevés, volt, Mi ez?, Ki ez?, Mit csinál?, Hol van?, -ban, -ben, mellett, -on,-

en, -ön, rá, mellé, alá, egyforma, ugyanolyan. Sor, soralkotás, képsor, azonos (olyan), különböző (más), eleje (szó), vége (sor), alá, fölé, mellé, ügyes, hibás. 

Beszédszervek és a kapcsolódó fogalmak ismerete. Tárgy, kép, sor, sok-kevés, figyelem, jó-rossz, kérdés, ruha, étel, gyümölcs, bútor. 
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Témakör: Társadalmi érintkezési formák Előzetes tudás:Családtagjait képről felismeri. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: A megismert szokások, viselkedésformák követése otthon és az iskolában. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: Séták és szerepjátékok alkalmával a 

konvencionális viselkedésformák megfigyelése, gyakorlása. 

Gesztusokkal vagy képről megmutatni szülei foglalkozását, 

tevékenységét. 

A „hol?” „mit csinál?” kérdéseket érteni, a maga módján válaszolni 

azokra. 

Feladatot megérteni és aktívan közreműködni a végrehajtásban. 

Kapcsolatokat reálisan megítélni. 

Megfelelő módon köszönni, felszólítás nélkül.  

Saját öltözékére vigyázni, ha hiányosságot tapasztal, jelezni. 

Iskolán kívüli alkalmakon az elvárt módon viselkedni. 

Fegyelmezni magát, sorba állni ruhatárnál, pénztárnál. 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Családtagok, családi viszonyok megnevezése. 

 Családtagok szerepe otthon, foglalkozásuk. 

 Ismerős- idegen megkülönböztetése. 

 Köszönési formák. 

 

 Fényképek nézegetése, családtagok 

megnevezése, felismerése, családja 

kiválasztása. 

 Szerepjáték, családi szerepek eljátszása, 

tevékenységek bemutatása. 

 Jellemző tevékenységek felismerése képen, 

családtagokhoz rendelése segítséggel (főz, 

mosogat, takarít, szerel, javít, bevásárol). 

 Családtagok foglalkozásának megbeszélése, 

eljátszása együttműködéssel. 

 Szerepjátékok, szituációs gyakorlatok 

alkalmával, a különbség megismerése, a 

megfelelő, távolságtartó viselkedés 

gyakorlása. 

 Napszaknak, ismeretségi szintnek megfelelő 

köszönések gyakorlása szerepjátékokban és 

napközben. 

 Érzelmi megnyilvánulások megismerése, 

felismerése az arcon, tükör előtt utánzása, 

megnevezése (szomorú, vidám, nevet, sír, 

mérges, fáradt, fél). 

 Egyszerű kívánságok megfogalmazása, 

jelzése segítséggel. 

 Séták, utazás alkalmával a környezet 

megfigyelése, megfelelő viselkedés 

gyakorlása. 

 Cselekvéssorok végrehajtása utasítás, rajz, 

 

 

 

 

 

 

Köszönjön a belépő 

személyeknek, segítséggel 

különbséget téve felnőtt és gyerek 

között. 

 

Családtagjait és családi viszonyait 

képről ismerje fel, nevezze meg 

illetve mutassa meg. 

 

Tegyen különbséget ismerős és 

idegen között. Idegenekkel 

viselkedjen távolságtartóan. 
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 Érzelmek felismerése, megnevezése másokon. 

 Kívánságok megfogalmazása. 

 Megfelelő viselkedés boltban, utcán, utazás közben. 

– Közlések gyakorlása tekintettel, gesztikulációval. 

– Gesztusjelek bővítése az egész test (fej, arc, kéz) területeire, 

foglalkozások köréből. 

– Mozdulatok értelmezése, utánzása. 

– Érzelmek kifejezésének gyakorlása arcjátékkal. 

– Cselekvések megnevezése segítséggel. 

– A válaszok és a valódi események összehasonlítása. 

– Mások kívánságainak meghallgatása, teljesítése. 

– A segítség kérésének módjai. 

– Téri tájékozódás, saját élettér helyes ismerete, biztonságos 

közlekedés benne. 

– Távolságtartás játék és baráti kapcsolat esetén üzletben, utcán, 

nyilvános helyen. 

– Kapcsolat első lépése:– ismerős gyermekkel, felnőttel, – 

ismeretlen gyermekkel, felnőttel, – újonnan megismert 

emberekkel. 

 

 

kép alapján. 

 Adott érzelem megjelenítése (pl. hívás, 

büszkeség, győzelem stb.). 

 Illő és illetlen viselkedések 

megkülönböztetése a helyzetnek 

megfelelően. 

 A segítség kérésének gyakorlása szituációs 

játékok segítségével. 

 Élő szituációban apa, anya szólítása, 

névvel azonosítása.  

 Fényképen anya, apa, testvérek, 

nagyszülők megmutatása. 

 Mit csinál? Hol van? kérdésre szóval, 

egyszerű mondattal, gesztusokkal válaszol 

a tanuló. 

 Bábokkal lejátssza az egyszerűbb 

helyzeteket. 

 Keresztnevet hallás alapján az illető 

személyhez köti. 

 A képhez tartozó saját érzések 

megfogalmazása. A képen felismert 

érzelmek megnevezése. 

 Szituációs helyzetekben a kívánságok 

realitásának megítélése.  

 Helyes, helytelen kívánságok, 

visszautasítás megfogalmazása. 

 A távolságtartás fokozatai barát, családtag, 

vendég és ismeretlen esetében. 

 Az elkövetett hibák felismerése, javítása 

legyen természetes. 

 Közös játék során szabályok betartása, a 

vereség elviselése, öröm társai sikere 

fölött. 

 Mozi-, cirkusz- és színházlátogatások 
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alkalmával érdeklődés, társak és a többi 

néző zavarása nélkül. 

 A köszönés formáinak (megtanulása és) 

gyakorlása. 

 Beszélgetés közben egymás türelmes 

meghallgatása természetes módon a 

mindennapi kommunikációban. 

 Kis csoportban részvétel kulturális és 

sporteseményeken, viselkedés megfelelő 

módon. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Köszönések (Jó reggelt! Jó napot! Jó estét! szia, Viszontlátásra!), kérek, köszönöm. Viselkedésre alkalmazott jelzők: ügyes, jó, 

helyes, rossz, helytelen, csúnya. Ismerős, idegen, nem ismered, távolság, segítség, vár. Család: anya, apa, testvér, mama, papa, főz, takarít, mosogat, vásárol, 

szerel, javít, vezet, segít, játszik, elromlott, hibás, javítható, segítség, gondoz, szabadidő, szabály, csalás, győzelem, vereség,  

itt-ott, messze-közel, szeret-nem szeret, barát, vendég, csend, figyelem, előadás, szünet, taps, tetszett, érdekes, unalmas, szeretnék kimenni. 
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Témakör: Testünk és személyes teendőink Előzetes tudás: Testrészeit segítséggel megmutatja.  

 

Óraszám: 

 

36 Tantárgyi fejlesztési célok:A személyes teendők egyre biztosabb ellátása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

A testén való tájékozódás fejlesztése. A tisztálkodási tevékenységek 

jelentőségének megismerése, az egészség betegség fogalmának 

megkülönböztetése. Ruhadarabok felismerése, megnevezése, saját 

külseje iránti igényesség kialakítása. Étkezések megnevezése, ételek 

hozzárendelése. 

Eseménysorok alkotása együttműködéssel. 

Időhatározókat és mellékneveket használni. 

Megmutatni önállóan a megnevezett testrészt, érzékszervet babán és 

saját magán. 

Elvégezni rutinszerűen az iskolában szokássá vált kéz- és fogmosást.  

A WC-t, mosdót kevés segítséggel megfelelően használni. 

Az ápolt és ápolatlan (haj), tiszta és piszkos (köröm) 

megkülönböztetése. 

Ismerni saját holmiját. 

Gondosan, rendesen öltözni, vetkőzni. 

Megállapítani, és jelezni szüleinek, tanárainak, ha ruhája 

gombhiányos.  

 

 Testrészek megnevezése, megmutatása saját 

testen, másokon és képen. 

 Testrészek és funkcióik egymáshoz 

rendelése. 

 Érzékszervek megnevezése, funkciók 

hozzárendelése. 

 Jellemző tulajdonságok megállapítása, 

felismerése, megmutatása, megnevezése. 

 Tárgy- kép egyeztetés. 

 Tárgyak cselekvések összekapcsolása. 

 Eszközök képen való felismerése. 

 Babák fürdetése, fésülése. 

 WC használat helyes sorrendjének 

megnevezése. 

 Képen tiszta- piszkos, rendezett- rendezetlen 

felismerése együttműködéssel. 

 Betegség, egészség jellemzőinek 

megfigyelése. 

 Szerepjátékokban gyakorlás. 

 Egészséges, egészségtelen ételek válogatása. 

 Egészség védelem megbeszélése 

együttműködéssel (fogmosás, mozgás). 

 Az évszaknak, időjárásnak megfelelő ruhák 

kiválasztása, megmutatása. 

 Ruhadarabok csoportosítása különböző 

szempontok szerint (időjárás, nem). 

 Ruhák részeinek megnevezése, megmutatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testrészeit segítséggel 

megmutatja. 

 

Képes használati tárgyakat 

főfogalom alá rendezni és 

cselekvéshez, tevékenységhez 
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Megfelelő viselkedést tanúsítani a közös étkezések alkalmával. 

Főétkezéseket megnevezni, megmutatni. 

Néhány jellemző ételt felsorolni napszakhoz rendelve. 

Ismerni az étkezéseket megelőző előkészületek sorrendiségét, 

kellékeit és azok megfelelő használatát. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Testünk: 

 Testrészek és funkcióik. 

 Érzékszervek. 

 Önismeret, testkép. 

 A test tisztán tartása (haj, köröm, fogápolás), eszközök 

megnevezése. 

 WC használat és higiéniás szokások. 

 Egészség és tisztálkodás közötti kapcsolat. 

 Betegségek: megfázás, fajdalom. 

 Helyes, helytelen táplálkozás. 

 

 Öltözködés: 

 Évszaknak megfelelő öltözködés. 

 Ruhadarabok, zárak, ruhák részeinek neve. 

 Öltözködés sorrendje. 

 Cipő-, ruhagondozás. 

 

Étkezés: 

 Étkezések (uzsonna, tízórai, reggeli, ebéd, vacsora). 

segítséggel (ujja, szára, jobb-bal, zipzár, 

gomb, kapucni, eleje-hátulja, zseb) 

 Ruhák hajtogatása, rendezése 

 Az öltözködés sorrendjének megmutatása, 

ruhadarabok rendezése, kiválasztása 

segítséggel. 

 A ruha, cipő tisztántartásához szükséges 

eszközök felismerése, megnevezése 

segítséggel, gyakorlása. 

 

 Az étkezések és a napszakok 

összekapcsolása. 

 Az étkezésekhez jellemző ételek kapcsolása. 

 Az ételek felismerése képeken, 

napszakokhoz rendelése. 

 Rendszeres gyakorlás. 

 Eseménysor kirakása képek segítségével. 

 Tárgy- kép egyeztetés, hiányos képek 

pótlása, hiányok megnevezése. 

 Alapvető higiéniás szokások felismerése, 

megnevezése együttműködéssel (kézmosás, 

zöldség, gyümölcs megmosása, saját pohár 

használata). 

 Ok- okozati összefüggések felismerése 

együttműködéssel. 

 Rendszeres gyakorlás. 

 Étkezés utáni teendők felismerése, 

megnevezése (szalvéta használat, elpakolás, 

asztaltörlés, mosogatás). 

 Élelmiszerek megnevezése, tárgy- kép 

egyeztetés, ételek csoportosítása. 

 Ismerkedés a tankonyhával, eszközök 

megtekintése, megnevezése segítséggel. 

rendelni. 

 

 

3 képből álló eseménysort 

együttműködéssel kirak. 

 

Különbséget tesz piszkos és 

tiszta között. 

 

A megismert tárgyakat 

segítséggel rendeltetésszerűen 

használja.  

 

 

 

 

 

 



114 
 

 Étkezések összekapcsolása napszakokkal. 

 Hetes/ napos munkája. 

 A terítéshez használt eszközök. 

 Étkezési előkészületek. 

 Étkezés utáni teendők. 

 Ételféleségek, élelmiszerek felismerése, megnevezése, 

csoportosítása. 

 Néhány konyhai edény felismerése. 

 Ünnepi asztal. 

 Az ünnepi asztal jellemzőinek megbeszélése, 

felismerése képen. 

 A hetes, illetve napos teendőinek 

megnevezése, feladatai bemutatása.  

 Az ünnepi étkezés jellemző kellékeinek 

kiválogatása képek alapján.  

 A konvencionális beszédformák 

gyakorolása és tudatos használata: 

 „Jó étvágyat!”„Kérem szépen!” 

„Köszönöm szépen!”.  

 Ünnepi szokások kialakítása. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: szerepjáték, szabály játék, didaktikus játékok, Életvitel és gyakorlat: személyes szükséglettel kapcsolatos teendők. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Testrészek neve, érzékszervek neve, funkciói, külső és belső tulajdonságok, tisztálkodáshoz használt eszközök, egészség, 

betegség fogalma.Ruhadarabok és a ruhák részei, zárak, néhány jellemzőjük. Étkezések neve, ételek neve, jellemzője, étkezés körül használt eszközök, 

tevékenységek. Jó étvágyat! Köszönöm! Tízórai, uzsonna, ételek, evőeszközök, hetes, napos, feladat, terítés, leszedés, finom, folyékony, illatos, kemény, puha, 

éhség, szomjúság, alsóruházat, felsőruházat, méret,kopott, új, divatos, elavult, régimódi, felsőtest, alsótest, felső végtag, alsó végtag, sovány, kövér, szűk, bő, 

nagy méret, kis méret, körömápolás, arcápolás, hajápolás, tiszta, piszkos, ápolt-ápolatlan, egészséges–beteg, kezelés. 

 

 

Témakör: Tájékozódás térben Előzetes tudás:Biztonsággal tájékozódik szűkebb környezetében. 

 

Óraszám: 

 

30 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: Téri tájékozódás függőleges és vízszintes, előre hátra irányban. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Térbeli helyzetek létrehozása, felismerése, az ehhez kapcsolódó 

helyhatározók beépítése a kommunikációba. Az iskola területének 

 

 Képen látható tárgy téri helyzetének 

megkeresése. 

 Mondatalkotás helyhatározóval és 
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megismerése. A lakás részeinek bővítése, veszélyeivel, 

energiaforrásaival való ismerkedés. A gyalogos közlekedés 

szabályainak megismerése, a tömegközlekedési eszközök felismerése, 

megnevezése. 

Analóg mondatokat alkotni. Hol? Hova? kérdéseket megérteni. 

Mondataiban használni a bővítményeket. 

Ismerni a gyűjtőfogalmakat. Beszédkészségének megfelelően egy-két 

összefüggő mondatot mondani. 

Mellékneveket, határozószókat használni, kérdezni, hangsúlyozni. 

Rendet tenni maga körül munkája befejezése után. 

Biztonsággal és bátran lépni az iskola különböző helyiségeibe. 

Ismerni a villanykapcsolók helyes működését. 

Ismerni a játékok, sporteszközök helyét és felhasználási módját. 

Az otthon, az iskola és a tanterem rendjét, tisztaságát természetesnek 

és fontosnak tartani. 

Felszólítás nélkül, rutinszerűen betartani a közlekedési szabályokat 

(lámpa, zebra, körülnézés). 

Felismerni könyvből, képről is a valóságban tapasztaltakat. 

Megnevezni a közlekedési eszközöket, a villamos, troli, metró, busz 

utasterét, vezetőfülkéjét. 

Ismerni az iskola utcájának nevét. 

Ismeretek- Tananyag: 

cselekvéssel. Helyviszonyok gyakorlása. 

 Helyhatározó szót tartalmazó utasítások 

végrehajtása. Mozgás megadott irányba. 

 

 Térbeli helyzetek létrehozása sajátmagához 

képest tárgyak segítségével. 

 Helyzetek megnevezése együttműködéssel. 

 Jobb- bal fogalmának gyakorlása. 

 A kérdések megértése, helyzetek 

megnevezése, létrehozása, megmutatása. 

 A helyiségek meglátogatása, a berendezési 

tárgyak megnevezése, az ott folyó munka 

megfigyelése. 

 A látottak képi síkon történő feldolgozása. 

 Csoportosítás végzése, főfogalom alá 

rendezés. 

 Sporteszközök megismerése, 

megnevezése, a velük végezhető 

tevékenységek megnevezése, mondat 

alkotás gyakorlása. 

 Azonosságok különbségek felismerése, 

megnevezése segítséggel. 

 Veszélyek felismerése, megbeszélése 

együttműködéssel. 

 Séta az iskola környékén, tapasztalatok 

megbeszélése, látottak felelevenítése. 

 Iskola címének gyakorlása, megtanulása. 

 Lakás, ház részeinek megbeszélése, 

képeken felismerés 

 Hol laksz? képek segítségével a megfelelő 

kiválasztása 

 A ház, lakás részeinek megnevezése, 

egyeztetés képekkel 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény területén 

segítséggel tájékozódik. 

 

A közvetlen környezetében 

található tárgyakat, 

játékeszközöket 

rendeltetésszerűen használja. 

 

Néhány közlekedési eszközt 

felismer, megmutat, megnevez.  

 

Néhány helyiséget ismer, a 

hozzákapcsolódó berendezési 

tárgyakat, cselekvéseket 

segítséggel megmutatja, 
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Térbeli helyzetek: 

 Térbeli helyzetek gyakorlása(előtte, mögötte, mellette, alatta, 

fölötte, rajta). 

– Tárgy megnevezése téri helyzetben. Tárgykeresés. 

– Alaposabb tájékozódás a terem tárgyai, tartozékai között. 

– A „hol van?” és a „hova való?” megértése. 

 Lateralitás gyakorlása. 

 Hol van?, Hova való? kérdések megismerése. 

 Helyhatározók gyakorlása. 

  

Iskola: 

 Iskola bővebb ismerete, a ritkábban látogatott helyiségek 

(tankonyha, mosószoba, betegszoba megismerése, berendezési 

tárgyainak megfigyelése, az ott folyó tevékenységek 

megnevezése, felismerése). 

- Udvar, játszótér, sportpálya 

- Iskola környékének megismerése. 

- Iskola címe. 

 

Lakás: 

 Lakás- ház közötti különbség. 

 A lakás, ház helyiségei (nappali, háló, gyerek szoba, konyha, 

fürdőszoba, kamra, padlás, pince), berendezési tárgyai, az ott 

folyó tevékenységek.  

 Áram, kapcsolók veszélyei 

 Fűtés (fával, gázzal, villannyal). 

– A padlás, pince megismerése, funkciójának megnevezése 

irányítással. 

 

Utca, közlekedés: 

 Főfogalom alá rendezés, csoportosítás, 

tárgy-kép, kép- kép egyeztetés. 

 Tevékenységek kapcsolása egyes 

helyiségekhez, analóg mondatok alkotása. 

 Kapcsolók, konnektorok felismerése, 

keresése a teremben, veszélyeinek 

megbeszélése. 

 Képek segítségével az otthoni fűtés 

felismerése, kiválasztása. 

 Képek alapján az emlékek felidézése, 

megnevezéssel, főfogalom alá rendeléssel. 

 Maketten vagy képeken lakás berendezése, 

emlékezve, illetve felhasználva saját 

lakóhelye példáját. 

 A helyiségek berendezési tárgyainak 

összeválogatása és megfelelő elhelyezése. 

 A konyhai eszközök szétválogatása és 

megfelelő helyre történő elpakolása. 

 Szituációs játékokban főzés, takarítás 

megjelenítése, imitálása. 

 Közlekedési eszközök felismerése, 

megnevezése, néhány tulajdonságuk 

megmutatása, megnevezése. 

 Járművek csoportosítása közlekedési 

helyszínük szerint (földön, vízen, 

levegőben)(sínen, úton). 

 Néhány jel megismerése (buszmegálló, 

metróállomás), a tömegközlekedési eszközök 

jelzéseinek figyelése együttműködéssel. 

 Szerepjátékok során, helyes viselkedés 

gyakorlása. 

 Képeken helyes- helytelen viselkedés 

felismerése. 

 Jelző lámpa megfigyelése, megnevezése, 

megnevezi. 



117 
 

 Közlekedési eszközök, közlekedés helyszínei 

 Tömegközlekedési eszközök és jelzőtábláik, a tömegközlekedés 

szabályai. 

 A gyalogos közlekedés, annak szabályai, veszélyei. 

– Balesetek megelőzésének feltételei. 

– Mentő, tűzoltó, rendőrségi autók jellemzői. 

 

 

zebra használata felismerése 

 Séták alkalmával a szabályok gyakorlása. 

 Képek segítségével helyes- helytelen 

viselkedés megállapítása. 

 Közlekedési eszközök színeinek, méreteinek 

megfigyelése – összehasonlítása. 

 Rendőrös-közlekedéses játékban maketten 

vagy tanpályán a tanultak gyakorlása, az 

iskolába vezető út eljátszása. 

 Az iskolába jutás során igénybe vett 

járművek megnevezése, utcanevek 

megemlítésével, segítséggel. Gyalogosan az 

útvonal utcáit megnevezni. 

 Megkülönböztető jelzések megismerése, 

felismerése. 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés: térbeli tájékozódás, Számolás-mérés: tájékozódás, Olvasás, írás: térorientációs gyakorlatok, Játékra nevelés: 

szerepjáték, didaktikus játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A tanuló által használt helyiségek neve, az osztály néhány berendezési tárgyának neve, néhány eszköz, az udvaron használatos 

eszközök és velük végzett tevékenységek, az iskola címe. Lakás/ ház helyiségei (konyha, hálószoba, nappali, gyerekszoba, fürdőszoba, kamra, padlás, pince), 

rájuk jellemző tárgyak és cselekvések. Közlekedési eszközök neve, jellemző tulajdonságaik, közlekedési helyszínük. Néhány a közlekedésben használt jelzés, 

eszköz (zebra, lámpa, buszmegálló, metró állomás). 
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Témakör: Tájékozódás időben Előzetes tudás: Részvétel a napi tevékenységek ritmusában. 

 

Óraszám: 

 

19 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:Az idő fogalma és a kapcsolódó események, cselekvések összekapcsolása.  

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Az évszakok jellemzőinek elmélyítése. Napirend tudatos 

használatának kialakítása. A napok, napszakok és egy- egy jellemző 

cselekvés összekapcsolása, mely által az idő érzékelésének 

folyamatos fejlesztése, kialakítása. Eseménysorok alkotása 

együttműködéssel. 

Ismerni a munkanap, pihenőnap fogalmát, a napszakok és étkezések 

megnevezését. 

Ismerni az évszakok jellemző jegyeit, felsorolni, megnevezni. 

Összehasonlításokat végezni.  

Társára figyelni, vele beszélgetni, segíteni munkáját. 

Követni és teljesíteni a pedagógus kéréseit. 

Felismerni képekről, biztonsággal az évszakokat, a jellemző képeket 

kiválasztani, összerendezni. 

Automatikusan sorolni a hét napjait, a hétvégi napokat kérdésre 

kiválasztani. 

Érdeklődni, tájékozódni, segítséggel naptárban is.  

Használni a ma, tegnap, holnap fogalmát. Mesélni napi élményeiről. 

Elhelyezni a napszakokat illetően a különböző cselekvéseket, 

 

 Évszakok jellemzőinek felsorolása, 

felismerése képen, válogatása. 

 Napszakok megnevezése, események, 

étkezések, tevékenységek hozzákapcsolása 

együttműködéssel. 

 Eseménysorok kirakása. 

 A nap ritmusát jelző kép és hangjelzésekre 

figyel. 

 Napirendkészítés együttműködéssel. 

 Ismerkedés a fogalmakkal. 

 Segítséggel események hozzárendelése és 

elmondása, megmutatása. 

 Igeidők használata együttműködéssel 

 Napok megtanulása, egy- egy jellemző 

tevékenység hozzárendelésével. 

 Versek, mondókák tanulása. 

 Naptár nézegetése, aktuális dátum felírása 

napi rendszerességgel. 

 A napok megkülönböztetése, felismerése. 

 Ismerkedés a hónapokkal, az évszakokhoz 

kapcsolva azok nevének megtanulása. 

 Versek, mondókák segítségével tanulásuk. 

 Saját életkorának megismerése. 

 Napi rendszerességgel az aktuális nap 

bejelölése naptárba, vagy egyéb helyre, a 

„tegnap … volt”, „holnap … lesz” 

kifejezések használata segítséggel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes megnevezni, megmutatni 

az évszakok jellemző jegyeit. 

 

Különbséget tesz munkanap és 

pihenőnap között. 

 

Segítséggel egy- egy naphoz 

tevékenységet rendel. 
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történéseket. 

Beszédében ragokat, határozószavakat, igekötőket használni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Évszakok jellemző jegyei. 

 Napszakok. 

– A hét napjainak jelölése, az aktuális nap megjelölése, 

megnevezése. 

– Napszakok összekapcsolása cselekvésekkel. Napszakok sorrendje, 

napszakok és tartózkodási hely megjelölése (állandó 

szimbólumok, megjelölés használata). 

– Reggel– dél – délután – este, a kapcsolódó rutinszerű 

tevékenységekkel. 

 Tegnap, ma, holnap. 

 Napok sorrendje. 

 Ismerkedés a naptárral. 

 Hétköznap- hétvége (munkanap, pihenőnap). 

 Hónapok. 

 Életkor, születésnap 

 Napszakok jelölése, megnevezése, 

képválogatás, cselekvések napszakhoz 

rendelése (éjjel, nappal, reggel, délelőtt, 

délben, délután, este), napszakokhoz 

kapcsolódó étkezések. 

 A napszakoknak megfelelő tevékenységek 

ismerete.  

 Kérdésre válaszolva a napszakok és a 

napszakokhoz kapcsolódó események 

felsorolása. 

 Képes napirend készítése. Képes órarend 

készítése. Napirend összeállítása. 

 Séták és udvari játék alkalmával az 

időjárással kapcsolatos ismeretek, 

megfigyelések gyűjtése. 

 Télen a téli sportok, nyáron a fürdőzés 

emlékeit őrizve az iskolában képekről 

felidézés, kiegészítve egyéb történésekkel. 

 Képek gyűjtése, szortírozása. 

 Téli-nyári ruhák válogatása, közös 

halmazba helyezve a köztes (is-is) 

ruhadarabokat vagy képeket. 

 A hét napjainak felsorolása jó 

sorrendiséggel, saját életének eseményei 

hozzárendelése. 

 A hétvégi napok kiemelése, jelölése 

jellemző képpel. 

 Heti program összeállítása képes 

formában, egyszerű jelképekkel. 

 Saját szakköri programjainak naphoz, 

napszakhoz rendelése. 

 Képről a saját heti elfoglaltság mutatása, 

elmondása. 

 Évszakok jellemzőinek megfigyelése (a 

 

3 képből álló eseménysort 

együttműködéssel kirak. 
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tanév során folyamatosan megfigyelések 

végzése), képekről az évszakok 

felismerése, megnevezése. Téli-nyári 

sportok megnevezése. 

 Beszédében melléknevek, határozószók, 

igék használata. 

 Mesék (versek, dalok) az évszakokról, 

napokról, napszakokról. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: szerepjáték, didaktikus játék, Számolás-mérés: tájékozódás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Napok neve, évszakok neve, jellemző jegyei, tegnap, ma, holnap; reggel, délelőtt, dél délután, este, éjjel; a napszakokhoz, 

napokhoz kapcsolódó tevékenységek, étkezések. Napok neve, napszakok neve, napszakokhoz kötött étkezések neve. 

Évszakok, időjárás, tél, tavasz, nyár, ősz, hideg, meleg, sportok, napsütés, szél,szeles, viharos, hófehér, jég, fürdőzés, napozás, síelés, szánkózás, havazás, dér, 

jég, tegnap, ma, holnap, elmúlt, lesz, munkanap, hétvége, pihenőnap, program, nap, felkelőnap, lenyugvónap. 
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Témakör: Élőlények Előzetes tudás:Állatokhoz, növényekhez érdeklődve közelít. 

 

Óraszám: 

 

25 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: A környeztünk élővilágáról tapasztalatok gyűjtése, a megfelelő kapcsolat kialakítása. A növények és állatok 

közötti azonosságok, különbözőségek megmutatása, megnevezése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Növények, állatok jellemző tulajdonságainak megismerése, gondozási 

tevékenységeik megfigyelése. 

Szeretni a természetet. Megnevezni néhány növényt, virágot, 

zöldséget kép alapján. 

Növényeket gondozni.  

A tanultak alapján összehasonlítani, megkülönböztetni, főfogalom alá 

rendezni, emlékezetből felsorolni a látottakat. 

Érdeklődéssel szemlélni a körülötte lévő élővilág létezését. 

Egyre hosszabban megfigyelni, összpontosítani. 

Érteni a rész-egész viszonyát. 

Megfogalmazni kérdéseket, kérdésre válaszolni. 

Gondolatokat, élményeket mondatokban megfogalmazni.  

Szeretni az állatokat, felismerni, megnevezni őket. 

Lehetőség szerint háziállatokat otthon, segítséggel gondozni. 

 

 Az osztályban, folyosón, udvaron 

található virágok, növények megfigyelése. 

 Szín, forma egyeztetése, megnevezése. 

 Hajtások ültetése, növény locsolása. A 

vázákban víz cserélése. 

 Gyümölcsök felsorolása és képekhez 

rendelése.  

 Zöldségek megnevezése, ízük, illatuk 

felismerése. 

 Egy-egy növény részeire bontása, a részek 

megfigyelése, megnevezése. 

 A növénycsoportok megfigyelése, 

tapintása, szaglása, ízlelése. 

 Tanulmányi séta eltérő évszakokban 

lehetőség szerint azonos helyszínre, fotó, 

videofelvétel készítése a látottakról, ezek 

összehasonlítása, elemzése. 

 Képeken a tanultak megkeresése, 

felismerése. 

 Csoportosítás főfogalmak alá. 

 Kertészkedés (lehetőség szerint: 

cserépben, virágládában, kiskertben). 

 Oktatófilmen vagy vidéki látogatáson a 

baromfiudvar megtekintése.  

 Ismerkedés a haszonállatokkal, 

szárnyasokkal, emlősökkel. 

 

 

 

 

 

 

Képes megmutatni, megnevezni 

a környezetében előforduló 

állatokat, növényeket. 

 

Felismeri néhány jellemző 

tulajdonságukat. 

 

3 képből álló eseménysort 

kirak. 

 

Csoportosításokat végez. 
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Szerepjátékokban egyszerű mozgásokat és hangokat utánozni. 

Bővíteni szókincsét a határozószókkal, igékkel, használni a felkiáltó 

mondatot. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Növények: 

 Virágok, fák megismerése, jellemzőik, tulajdonságaik. 

 Erdő, mező megismerése. 

 Növények részei (virág, levél, fa, törzs, ág, levél). 

 Gyümölcsök, zöldségek megismerése, tulajdonságaik. 

– Pálmaház, füvészkert, házi kert, liget, erdő, parkok megtekintése. 

– Növény részeinek bemutatása, megnevezése.  

– Konyhakert fogalmának kialakítása. Konyhakert növényei, nevük, 

színük, ízük. 

 Növények változása. 

 Ehető- nem ehető fogalmak gyakorlása. 

 Zöldségek, gyümölcsök tisztítása, fogyasztása. 

 Mesék, versek, dalok hallgatása, tanulása. 

 Növények gondozása. 

 

Állatok: 

 Háziállatok neve, tulajdonságaik, kicsinyeik, lakóhelyük, 

táplálékuk. 

 A gazdasági udvar lakói. 

 Az állatok haszna. 

 Háziállatok gondozása. 

– Gazdasági udvar fogalmának kialakítása. 

– Néhány erdei állat bemutatása. 

 A jellemzőik, hangjuk, mozgásuk stb. 

megfigyelése. 

 Állatok etetése, táplálékuk megnevezése 

segítséggel. 

 Állatkerti séta, állatsimogatás. 

 Háziállatok. Vadállatok. Kedvenceink. 

Beszélgetés, csoportosítás.  

 Élő környezetben a legismertebb állatok 

jellemzőinek, kicsinyeinek megfigyelése, 

megnevezése. Összehasonlítás, 

megkülönböztetés. 

 Tanórán könyvek, képek alapján a látottak 

felidézése. 

 Tulajdonságaik alapján főfogalom alá 

rendezés.  

 Állatok mozgásának utánzása, 

tulajdonságaik megnevezése. 

 Néhány virág felismerése képről, 

megnevezése, megmutatása. 

 Kirándulás erdőbe, mezőre, tapasztalatok 

gyűjtése, élmények feldolgozása képi síkon. 

 Csoportosítás tulajdonságok szerint. 

 Eseménysor készítése a virág fejlődéséről 

együttműködéssel. 

 Főfogalom alá rendezés. 

 Néhány zöldség gyümölcs felismerése, 

megmutatása, megnevezése képről. 

 Jellemző tulajdonságaik megbeszélése. 

 Évszakokhoz kapcsolódó jellemzőik 

megbeszélése, felismerése képről. 

 Őszi termések gyűjtése, válogatása 

szempontok szerint. 

 Gyümölcsök tisztítása, pucolása, darabolása, 

gyümölcssaláta készítés. 
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 Vadon élő állatok. 

 Állatkerti állatok. 

 A tisztítás jelentőségének megbeszélése 

 Mesék, versek, dalok hallgatása, tanulása. 

 Rendszeres öntözés, használati tárgyak 

felismerése, eseménykép kirakása. 

 Állatok felismerése képekről, megnevezése, 

megmutatása. 

 Kicsinyeik megnevezése, párosítás 

 Kép- kép egyeztetés. 

 Jellemző tulajdonságaik megfigyelése, 

megnevezése segítséggel, megmutatása. 

 Válogatás, csoportosítás végzése. 

 Analóg mondatok alkotása. 

 Versek, mesék hallgatása, mondása. 

 Gondozási tevékenységek megfigyelése, 

képekről felismerés, megnevezés. 

 Vadon élő állatok felismerése képen, videó 

megtekintése. 

 Séta az állatkertben, az állatok megfigyelése, 

néhány jellemző tulajdonság megbeszélése 

 Élmények feldolgozása képi síkon, 

visszaemlékezés. 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás-alakítás, Ének- zene: dalok a témákkal kapcsolatban, Játékra nevelés: Szerepjáték, didaktikus játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Növények neve, néhány tulajdonságuk, részük. Állatok neve, lakóhelyük, tulajdonságaik, hasznuk, táplálékuk. Élő, műanyag, 

illat, íz, zamatos, ízes, édes-savanyú, nagy-kicsi, gömbölyű, hosszúkás, növekedés, hervadás, elpusztul, kihajt, hajtás, ág, rész – egész, gyökér, szár, levél, 

virág, termés, konyhakert, zöldségfélék, virágok, szín, forma, íz, illat, ehető – nem ehető, baromfiudvar, gazdaságiudvar, háziállatok, hasznos, kölyök, ellés, 

fialás, vemhesség, nagy-kicsi, szelíd, harapós, karmolás, dorombol, baromfi, szárnyasok, emlősök, lassú-gyors – fürge, veszélyes, vad, erős-gyenge. 
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Témakör: Előkészület a felnőtt életre Előzetes tudás:Néhány percig képes várakozni. 

 

Óraszám: 

 

15 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:Megfelelő viselkedés kialakítása az iskolán kívüli programokon. Biztonsággal eligazodás a boltban. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Az üzletek árukészletének és az ott dolgozó személyek munkájának 

megfigyelése. Az emberi érintkezési formák kialakítása, begyakorlása. 

Beszédében mellékneveket, határozószavakat, igekötős igéket 

használni. 

Emlékezetből néhány jellemzőt felsorolni a látott termékekből. 

Termékeket megvizsgálni tulajdonságaik alapján. 

Megnevezni vagy megmutatni, melyik termék hova tartozik. 

Ismerni és használni a napszakok szerinti üdvözlési módokat. 

Megnevezni, megmutatni a látottakat.  

Felismerni a jellemző jegyeket, a megismert tárgyakkal, képekkel 

csoportosításokat végezni.  

Környezetében élő emberek munkáját érdeklődéssel figyelni. 

Köszönni, kérdezni.  

Türelemmel figyelni, ha mesterember, munkát végző felnőtt 

megmutat, vagy magyaráz valamit. 

Elemi szinten egymáshoz rendelni a munkaeszközöket és a különböző 

 

 A helyes viselkedésformák gyakorlása. 

 Az áruk megtekintése, megnevezése, 

megmutatása. 

 A vásárlás menetének megfigyelése. 

 Szerepjáték. 

 Tárgy- kép, egyeztetés, párosítás, főfogalom 

alá rendezés. 

 Eseménykép kirakása. 

 A helyes viselkedésformák gyakorlása 

 Az ott dolgozó személyek munkájának, 

használati tárgyainak megfigyelése. 

 A fizetés módja (készpénz, bankkártya). 

Csomagolás (ha lehet, nem műanyag zacskó 

használatával, inkább kosár, textil). 

 Köszönés az iskola dolgozóinak, érdeklődés 

munkájuk iránt. A műhelyekben 

(karbantartó, takarító, konyhai és irodai 

dolgozók) részfeladatok megtekintése, 

szerszámok megismerése, megnevezése. 

 Eszközök megismerése, megnevezése. 

 Részfolyamatok megtekintése. 

 Szerepjáték. 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködő, viselkedése 

nem kirívó az iskolán kívüli 

programok alkalmával. 

 

 

Helyiségekbe történő 

belépéskor köszön. 
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foglalkozásokat. 

Egyeztetni képek alapján a látott mesterségeket, tevékenységeket, 

szerszámokat. 

A látott eszközök közül a legjellemzőbbeket megnevezni, megmutatni. 

Szerepjátékban gesztusokkal kifejezni magát 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Üzletek, vásárlás: 

 Látogatás üzletekben (Élelmiszerbolt, piac, játékbolt, zöldséges, 

ruházati üzlet, virágbolt). 

 Kirakatok nézegetése. 

 Áruféleségek. 

 A vásárlás menete. 

Intézmények, középületek: 

 Posta. 

 Gyógyszertár. 

 Múzeum. 

 

Foglalkozások: 

 A tanuló tágabb környezetében előforduló foglalkozások 

szereplői, munkájuk, eszközeik megfigyelése (iskolai dolgozók, 

szülők foglalkozása, orvos, nővér, pék, szerelő, mentős, tűzoltó, 

rendőr, buszvezető). 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés; Játékra nevelés. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Köszönési formák, kérek, foglalkozások neve, a hozzájuk kapcsolódó cselekvések, eszközeik. Áruféleségek neve, vásárláshoz 

használt eszközök, tárgyak, tevékenységek neve. Húsféle, vegyiáru, pékáru, konzervek, papíráru, ital, édesség; iparos, faanyag, kábel, zsinór, áram, veszélyes, 

forró, éles, hosszú, rövid, nedves, száraz, nehéz, könnyű, megrendel, ráfizet,  foglalkozás, szakma, titkárnő, adminisztrátor, gondnok, karbantartó, varrónő, 

műhely, iroda, feladat. 
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Témakör: Ünnepek Előzetes tudás: Néhány ünnephez kapcsolódó mondókát, dalt 

ismer. 

 

Óraszám: 

 

15 

 Tantárgyi fejlesztési célok: Képek, videók segítségével az ünnepi események felidézése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A hagyományos és családi ünnepek iránti érdeklődő figyelem kialakítása, 

azok különlegességének felismerése, hozzájuk kapcsolódó szokásokkal, 

versekkel, dalokkal való ismerkedés. 

Szívesen és aktívan készülni az ünneplésre. 

Rövid, egyszerű dalt, verset az ünnephez kapcsolni. 

Közös feladatot pontosan, fegyelmezetten végrehajtani. 

Az események szereplőit, kellékeit megfigyelni, azokat visszaidézni, 

elmesélni, megmutatni. 

Az ünnepek hangulatát átérezni. 

Egyre aktívabban bekapcsolódni egyénileg is az ünnepi készülődés 

folyamatába. 

Rövid szereplést, feladatot vállalni a műsorból.  

Ismerni verset, dalt valamennyi ünnepről. 

Társait biztatni, együtt örülni örömeiknek, sikereiknek. 

Képekről felismerni, megnevezni az ünnepeket, felsorolni jellemzőiket. 

 

 Az ünnepekhez kapcsolódó dalok, versek 

hallgatása, tanulása. 

 Az ünnepekhez kapcsolódó mesék 

hallgatása. 

 Ismerkedés az ünnepek történetével. 

 Az ünnepekhez kapcsolódó szokások, 

szimbólumok, jelképek felismerése, 

megnevezése. 

 Csoportosítás, kakukktojás játék. 

 Tárgy- kép egyeztetés. 

 Esemény sor kirakása. 

 Ünnepi készülődés: ajándékkészítés, 

jelképek elkészítése együttműködéssel. 

 Zenehallgatás. 

 A megfelelő köszöntési formák 

alkalmazása segítséggel, társai köszöntése 

 Megemlékezés, részvétel az iskolai 

ünnepélyen. 

 Versek, dalok tanulása. 

 Udvariassági szokások gyakorlása. 

 Ünnepségen tevékeny részvétel, 

adekvát viselkedés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes aktívan részt venni a 

családi ünnepeken. 

 

 

Ismer ünnepekhez kapcsolódó 

verseket, mondókákat, dalokat, 

és azokat mozgással, ritmussal 

tudja kísérni. 

 

Szívesen hallgat meséket, és 

részt vesz azok előadásában 

(szerepjáték, bábozás). 
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Ismeretek- Tananyag: 

 Hagyományos ünnepek: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, 

Anyák napja. 

 Családi ünnepek: Születésnap, Névnap. 

 Nemzeti ünnepek: Október 23., Március 15. 

 Iskolai ünnepek: Tanévnyitó, tanévzáró. 

– Verstanulás. Dalok tanulása. 

– Szereplés az ünnepségeken, alkalomhoz illő ruházat, viselkedés 

kialakítása, gyakorlása. 

– Társadalmi, iskolai, családi ünnepek, névnapok további 

megünneplése. 

– Közös ajándékkészítés. 

– Terem dekorációjához díszek készítése. 

Kapcsolódási pontok:Ének-zene; Ábrázolás-alakítás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Az ünnepek neve, szimbólumok, megfelelő köszöntési formák, megfelelő ruházat, dekorációk neve. Ünnep, zászló, felvonulás, 

köszöntés, öröm, boldogság, ajándékozás, díszítés, csomagolás; ünnep, névnap, születésnap, fegyelmezett, vidám szomorú, boldog,hatalmas,díszes, ajándék, 

szeretet. 
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Összegzett tanulási eredmények 

a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló képes  

 az egyre tisztább hangképzésre, a pontosabb artikulációra; 

 a mellékneveket, határozószókat, igéket és egyre gyakrabban a viszonyszavakat és a melléknévfokozást is használni; 

 bővíteni, és egyre pontosabban használni meglévő szókincsét a témakörök kapcsán; 

 együttműködéssel végrehajtani a tevékenységeket; 

 örömmel és figyelemmel megmutatni képen családját, megnevezni családtagjait, ismeri közvetlen családi viszonyait, 

gesztusokkal vagy képről meg tudja mutatni szülei munkáját; 

 a közvetlen környezetében található tárgyakat, eszközöket rendeltetésszerűen használni; 

 összehasonlításokat végezni, tud főfogalmi csoportosításokat végezni tárgyi cselekvéses szinten; 

 tájékozódni az intézmény területén; 

 a közvetlen környezetében található tárgyakat, eszközöket rendeltetésszerűen használni; 

 felsorolni, megnevezni az évszakok jellemző jegyeit, felismerni az évszakok változásait; 

 összekapcsolni a napszakokat és az étkezések megnevezését, az idő múlását napszakok viszonylatában eseményhez 

kötötten érzékelni, ismeri a munkanap, pihenőnap fogalmát; 

 ismeri a napok sorrendjét; 

 megevezni, azonosítani a környezetében leggyakrabban előforduló állatokat, növényeket, legfontosabb jellemzőikkel 

együtt; 

 elvégezni alapvető csoportosításokat; 

 egyre biztosabban használni a beszéd közlő és kérdező funkcióját. 

 együttműködni szociális kapcsolataiban, köszönni felszólítás nélkül, megfelelő módon; iskolán kívüli alkalmakon az 

elvárt módon viselkedni: fegyelmezi magát, tud sorba állni, várni ruhatárnál, pénztárnál. 

 aktívan részt venni a családi és iskolai ünnepeken. 

Ismer verseket, mondókákat, dalokat, és azokat mozgással, ritmussal tudja kísérni. Szívesen hallgat meséket, és részt vesz 

azok előadásában (szerepjáték, bábozás). 
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5–6. évfolyam 

 

A tantárgy fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben, ahol a szabályok, utasítások fokozatos bővítésével, megértésük, végrehajtásuk gyakorlásával saját 

tevékenységekben és a másokkal való kapcsolatokban, a felelősségtudat elmélyítésével a szituációs játékokon, meséken keresztül, a jó–rossz, pozitív–negatív 

példák elkülönítésével, felismerésével találkozik a tanuló. A fejlesztési területet az iskolai élet szabályainak betartásával, a deviáns magatartás felismerésével, 

az irodalmi művek megismerésén keresztül az emberi értékek elismerésével, pozitív és negatív személyiségjegyek megkülönböztetésével, felismerésével, 

példaképek bemutatásával támogatja. 

 

A nemzeti öntudat és a hazafias nevelés fejlődését a közösséghez tartozás érzésének kialakításával, a közösségért tenni akarás igényének fejlesztésével, 

népszokásokon keresztül a hagyományok ápolásával, és a nemzeti ünnepek legfontosabb jelképeinek, példaképeinek megismertetésével segíti. Eléri, hogy a 

tanuló aktívan működjön közre nemzeti ünnepek és megemlékezések alkalmával, ismerje a környezetében előforduló legfontosabb nemzeti emlékhelyeket. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése a saját érzelmek felismerésével és kifejezésével, az adekvát, kulturált közösségi viselkedés alapvető szabályainak 

betartásával, minél kevesebb pedagógiai segítségnyújtás mellett, és az iskolai, és más intézményi környezetben a megfelelő stílusú és hangnemű 

kommunikáció és viselkedés alkalmazásának fejlesztésével valósul meg. 

 

A családi életre nevelést a családi és más közösségi kapcsolatok közötti különbség felismerése, a családi ünnepek szokásainak, kommunikációs formáinak 

gyakorlása, az adekvát magatartás szabályainak megnevezése és az év során aktuális családi ünnepek idejének megismerése támogatja. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés megvalósul a higiénés szokások, tevékenységek megnevezésével, eszközök, anyagok felismerésével, kiválasztásával, az 

időjárásnak, tevékenységnek megfelelő öltözék összeállításával, a kiegészítők megnevezésével és az önálló ízlés kialakításával. Mindemellett a közlekedési 

szabályok ismerete és betartása, a képességeknek megfelelő méretű térben az önálló közlekedés fejlesztése játszik fontos szerepet. 
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A fenntarthatóságot és a környezettudatosság fejlődését a környezeti jelenségek változásainak és hatásainak megismerése, a környezet élőlényeinek 

megfigyelése, csoportosítása, megnevezése, a környezet tárgyainak a gyakorlati életben betöltött funkciói és az egészséges és káros szokások, veszélyes 

anyagok megismerése, megnevezése szolgálja. 

 

A médiatudatosságra nevelést a különböző infokommunikációs technológiai eszközök megnevezése, rendeltetésszerű használatuk megismerése, a valóság és 

képzelet elkülönítésének kialakítása, a mértékletességre nevelés terén segíti. 
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5. évfolyam 

 

Témakör: Beszédfejlesztés, anyanyelv Előzetes tudás:Érzékeli a jól, és hibásan ejtett hangok közötti 

eltérést, igyekszik azokat javítani. 

 

Óraszám: 

 

30 Tantárgyi fejlesztési célok:Szókincsbővítés, aktivizálás. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Használjon kérdő és felkiáltó mondatokat. Egyre élénkebben vegyen részt 

a kommunikációban. Kérdezzen, érdeklődjön a körülötte zajló 

eseményekről. Értse a határozószók jelentését utasítások végrehajtásakor. 

Tárgyakat, képeket gyűjtőfogalom alá rendezzen. Segítséggel mondjon el 

4-5 verset. Szókincsbővítés.  

Használjon múlt és jövő időt. 

Építsen beszédébe viszonyszavakat, következtetéseket. 

Beszéde hangsúlyos, jó ritmusú, megfelelő hangerejű legyen.  

Szókincsét aktivizálni.  

Rajzaihoz magyarázatot, mesét rendelni. 

Élményeit összefüggő mondatokkal kifejezni. 

 

 Hol van? c. játék. 

 Mi ez? Ki ez?, Miért?, Hogyan?, Ki?, 

Kié? Hová? kérdőszavakat használata 

mondatalkotások során. 

 Cselekvések megfogalmazása, 

szituációkban. 

 Környezeti tárgyak megnevezése egyre 

bővülő körrel. 

 Kívánságok megfogalmazása a 

„szeretnék” igével.  

 A téri relációk használatának 

elkezdése beszédében. 

 A viszonyszavak önálló használata 

játékban, foglalkozásokon. 

 A metakommunikáció játékos gyakorlása, 

érzelmi, hangulati elemek felismerése, 

utánzása, bemutatása. 

 Artikulációs mozgások pontos utánzása. 

 Zöngés – zöngétlen, tiszta – hibás ejtés 

differenciálása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen hangerejét 

tudatosan irányítani, kérdést 

megfogalmazni, kérdésre 

válaszolni. 
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Érthetően, lényegre törően telefonálni. 

Ismeretek- Tananyag: 

 Helyhatározók gyakorlása. Téri relációk felismerése, megnevezése. 

 Mondatbővítés kérdőszó segítségével. 

 Hely-, idő-, cél- és eszközhatározó alkalmazásával. 

 Birtokos személyrag és birtokos rag alkalmazása. 

– Igekötők, módosító szerepük, hatásuk. 

– Feltételes mód. Kívánság megfogalmazása. 

– Leírási, jellemzési gyakorlatok (melléknevek). 

– Két állítmánnyal mondatok alkotása. 

 Tárgyak megnevezése, mondatalkotás mondatbővítés. 

 Felsorolás, összetett mondatok képzése az „és” kötőszóval. 

 Metakommunikációs jelek felismerése, helyes alkalmazása. 

 Beszédtechnikai és beszédmotoros gyakorlatok. 

 

 Hallásfejlesztés, hangok kialakítása 

indirekt módon, utánzással. 

 Szituatív és cselekvéses helyzetekben 

gyakorlás. 

 Direkt hangfejlesztési feladatok 

gyakorlása, végrehajtása.  

 Képekkel egyeztetés, azonosítás. 

 Társak, szülők, mesei hősök stb. 

jellemzése szóban és képi 

megfogalmazásban (rajz, szobor stb.). 

 Tárgyak, képek sorba rendezése, 

megnevezése. 

 Telefonbeszélgetés barátaival, 

rokonaival (gyorsan, tömören). 

 A hangsúlyos beszéd gyakorlása, a 

beszéd javítása ritmikus 

gyakorlatokkal. 

 Beszédritmus-mozgás 

összekapcsolása, mondókák, dalok 

mozgásos megjelenítése. 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás, alakítás: illusztráció készítése. Ének, zene: ritmuskíséret, adott témához kapcsolódó népdalok. Mozgásnevelés: légző 

gyakorlatok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hol, hová, honnan, miért, mikor, ki, mivel, kit, mit, soralkotás, rámutatás, pontos, mögé, fölé,előre – hátra, szájtér, légzés, 

arckifejezés, mimika, szomorú, vidám, kíváncsi, mérges. 
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Témakör:Társadalmi érintkezési formák Előzetes tudás:Idegenekkel szemben tartózkodó, a testi 

kontaktusban távolságtartó. 

 

Óraszám: 

 

20 
Tantárgyi fejlesztési célok:Szerepjátékokban a foglalkozásokhoz kapcsolódó eszközök, munkák megismertetése. A verbális és nonverbális 

kifejezőképesség fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Egyszerűbb helyzetek megértetése, helyes reagálás kialakítása. 

Felnőttekkel és társaival szembeni helyes viselkedés kialakítása. Kapott 

megbízások pontos teljesítésére nevelés. Kulturált étkezési szokások 

kialakítása. Az intézmény megismertetése /helyiségek, funkció, 

berendezés/. 

Bemutatkozni megfelelő gesztusokkal, kéznyújtással. 

Eddigi tapasztalatai alapján ismereteit rendezni. 

Ruházatát rendben tartani, észrevenni, ha cserére szorul, cipőjét letörölni. 

Megpróbálni a mindennapi tevékenységében az előzékeny, udvarias 

viselkedést. 

Helyesen használni minden intézmény jellegzetes fogalmait. 

Igényt kialakítani a szabadidő kulturált eltöltésére. 

Szívesen visszatérni a már látogatott helyekre, élményekre emlékezni, 

újdonságokat felfedezni, ezekről beszámolni 

 

Képekről nonverbális közlések leolvasása, 

megfogalmazása. 

 Szerepjáték: foglalkozások megjelenítése, 

vendégség eljátszása. 

 Színházba megyünk, milyen legyen az 

öltözékünk? 

 Orvosi vizsgálatra, kirándulásra 

hogyan készüljünk? 

 A kialakult jó szokások további erősítése. 

 A másik nemmel szembeni 

viselkedésmódok összegyűjtése és 

megbeszélése. 

 Ajtónál a felnőttek és a lányok előre 

engedése. 

 Leesett, ottfelejtett tárgyak megőrzése, 

elrakása. 

 A tanuló teljesítsen kisebb-nagyobb 

megbízásokat. 

 Nyilvános helyen kulturált étkezés. 

Viselkedés és étkezés feltűnés nélkül 

(cukrászdában, gyorsétteremben). 

 Közös megbeszélés alapján 

feladatvállalás, a végzett munkáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen kívánságait, 

véleményét megfogalmazni, 

ill. alternatív, augmentatív 

eszközökkel jelezni. 



136 
 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Kulturált viselkedés vendégségben és vendégek fogadásakor. 

 Igényesség a ruházatban. 

 Saját és társak dolgainak óvása. (ruhanemű, szemüveg stb.). 

 Megbízatások teljesítése. 

– Konfliktushelyzetek felismerése, a megoldás keresése különböző 

példákon keresztül. 

– Különböző alkalmaknak megfelelő ruházat kiválasztása és 

felkészülés. 

– Nemek közötti kapcsolat. 

– Előzékeny, udvarias magatartás kialakítása. 

– Példaképek keresése környezetében, ismert hősök között stb. 

– Közintézmények főfogalmának kialakítása. 

– Mozi, színház, művelődési ház, múzeum, rendelőintézet, kórház, 

gyógyszertár, posta, tűzoltóság, rendőrség, mentőállomás, repülőtér. 

 

beszámolás, a bírálat meghallgatása, az 

elemzés elfogadása.  

 Szerepjátékokban a foglalkozáshoz 

kapcsolódó tulajdonságok 

megjelenítése. 

 Rövid történetek meghallgatása, 

filmrészletek megtekintése, és a 

látottak alapján állásfoglalás, 

indokolás, vitatkozás. 

 Az együttélés feltételeinek 

tudatosítása, pl. az önzés rossz 

tulajdonság, az alkalmazkodás 

fontossága stb. 

 Szervezett kirándulás alkalmával a 

közintézmények meglátogatása.  

 Az épületek jellegzetességeiről, az 

intézmények sajátosságairól 

benyomásokat szerzése. 

 Az egészségüggyel, közlekedéssel, 

ügyintézéssel, szórakozással 

kapcsolatos intézményekről ismeretek 

összegzése, rendezése, eszközei, 

tárgyai megnevezése (belépőjegy, 

sorszám, beutaló stb.). 

 Az adott intézményekben zajló 

tevékenységek megismerése; azok 

funkcióiról összefüggő beszámolás, 

élmények elmondása (utaztam 

repülővel, láttam tűzoltóautót, voltunk 

színházban, fájt a fogam). 

 Helyzetgyakorlatok: képek elemzése, 

saját tapasztalatok megbeszélése 

 Étkezés az ebédlőben – folyamatos 

gyakorlás. 

Kapcsolódási pontok:Környezetismeret: viselkedés az iskolában, egészséges életmód. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:Igazságtalan, biztos – biztosan, bizonytalan – talán, vélemény, vita, türelem – türelmes, türelmetlen, udvarias, előzékeny, 

rendszeretet, közintézmény, előadás, nézőtér, jegy, színészek, rendezvény, műsor,ambulancia, riadó, gyorssegély, sziréna, fogászat, szemészet, laboratórium, 

vizsgálat. 
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Témakör:Testünk és személyes teendők Előzetes tudás: Testrészek, érzékszervek nevének ismerete. 

 

Óraszám: 

 

25 

 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: A test és működésének és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos teendőknek a megismerése. 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A megismert fogalmak főfogalom alá rendezése, aktivizálása. 

Biztonságos tájékozódás kialakítása saját testen, maketten. A testtel 

kapcsolatos fogalmak kialakítása. Gyakori betegségek megnevezése, 

segítségkérés. A kapott utasításokat betartani a gyógyulás érdekében. 

Saját ruha színeinek, egyéb jellemzőinek felsorolása. Ruházat óvása, 

rendetlen megjelenés felismertetése. Saját ízlés kialakulása, öltözködési 

stílusát ennek alapján alakítani. Jelmezbálon szerepelni, eltérő öltözeteket 

kipróbálni 

Élelmiszerek felismerése csomagolás alapján. Ismerni a menük 

sorrendiségét. Egyszerű terítési és főzési műveletet elvégezni, azokat 

szavakkal, mondatokkal magyarázni, indokolni. Érteni, és megfogalmazni 

az ok-okozati összefüggéseket 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 

Testünk 

 Tanári segítséggel önmagán és társai 

testén a váll, a könyök, a térd, a csukló és 

a boka testrészek megmutatása, 

megnevezése. 

 Tájékozódás testen, téri fogalmak 

gyakorlásával. 

 A jobb-bal, fent, lent és a többi 

viszonyszót önálló használata. 

 A testrészek érzékelő funkciójának 

megnevezése.  

 Az orvosi szobában a főbb kellékek 

megtekintése. 

 A rendszeres és alapos tisztálkodási 

műveletek rutinszerű gyakorlása. 

 Az orvosi szobában megnézi a főbb 

kellékeket. 

 Fiú és lány testápolásának, 

tisztálkodásának jellegzetességei 

(izzadság, testszag stb.). 
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Testünk 

 Tisztálkodás. Testápolás.  

 Fertőzések kivédése. 

 Kórházi tartózkodás fontossága. Néhány kezelési mód és kellékeik. 

– Ízületek megnevezése (könyök, térd, boka), helyük és funkcióik. 

– Egészségügyi ismeretek bővítése (fiú – lány közötti eltérés 

észrevétele). 

– Az ismertebb betegségek és jellemző tüneteik. A gyógyulás módja. 

– Testrészek, érzékszervek fogalmának kialakítása. Hasonló és eltérő 

testrészek. 

– Fiú – lány eltérő fejlődése. 

 

Öltözködés 

 Évszaknak és alkalomnak megfelelő ruházat kiválasztása 

irányítással. 

 Divatlapok nézegetése, válogatás, vágás, ragasztás. 

 A szekrények rendje. 

– Ruhadarabok kiválasztása, csoportosítása különböző szempontok 

szerint. 

– Öltöztetés, vetkőztetés. 

– Jelmeztervezés játékosan, segítséggel. 

 

Étkezés 

 Egészséges táplálkozás. 

 Hagyományos és ünnepi ételek. 

 Az egészséges táplálkozás alapelvei. 

 A testmozgás/sport szerepe az egészségmegőrzésben.  

– Konzervek, mirelitek, megismerésük, felhasználásuk. (Gyártási idő, 

szavatosság leolvasása, tárolásuk, felhasználásuk). 

– Főzési, sütési kellékek, alapanyagok, előkészítő műveletek. Az 

Öltözködés 

 Képek segítségével az évszaknak 

megfelelő ruházat csoportosítása. 

 Önálló öltözés, vetkőzés. 

 A ruhanemű megkímélése, gondozása. 

 Közös halmazokba rendezi a minden 

évszakban viselendő ruhadarabokat. 

 Újságokból, katalógusokból 

különlegességeket kivág, gyűjt, 

füzetbe rendez.  

 Egyre önállóbban fogalmazza meg 

gondolatait melléknevek segítségével.  

 Ruhadarabok szempontok szerinti 

különválasztása: divatos, régimódi; 

színek; anyag szerinti; fiú-, lányruhák; 

felsőruházat, alsóruházat.  

 Saját ízlés szerinti válogatás 

újságokból, divatlapokból.  

 Önálló „ruhagyűjtemény” készítése. 

Kiegészítők választása. 

 

Étkezés 

 Tájékozódás élelmiszerboltban – mirelit 

áruk, konzervek - ezek megnevezése. 

 Az ételféleségek körében szerzett 

ismeretek bővítése: salátafélék, különféle 

édességek. 

 Egészségre káros ételek, italok 

számbavétele, válogatása.  

 Az étkezés kulturált viselkedésformáinak 

gyakorlása. 

 Elkészítési módjukról ismertetőt hallgat 

Képes legyen felismerni, 

megmutatni érzékszerveit és 

tudni azok funkcióit. 

Egyszerű ételek elkészítésében 

vegyen részt. 

Időjárásnak megfelelően 

öltözködjön. Jelezze, ha ruhája 

szakadt vagy piszkos. 
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ételekről, étkezésekről meglévő ismeretek rendszerezése. 

– Az egészségmegőrzés témakörében tanultak megfogalmazása és 

gyakorlása. 

 

és bemutatót néz meg. 

 Beszámol ismereteiről, emlékezetből és 

eseményképek segítségével. 

 Képek alapján a tanuló ünnepi és 

hagyományos menüt állít össze.  

 Mennyiségi és minőségi különbségeket az 

étkezésnél megállapít. 

 Tankonyhán ünnepekre szendvicseket, 

salátákat, turmixokat készít.  

 Megnevezi és használja a szükséges 

alapanyagokat, kellékeket.  

 Megnevezi a munkaműveleteket, műveleti 

sorrendet. 

 Az egészséges táplálkozásról képeket gyűjt 

és étrendjét tudatosan eszerint állítja össze. 

 Figyel testsúlyára. Sporttal kapcsolatos 

ismereteket szerez, és kedvenc sportot 

választ, amit rendszeresen gyakorol. 

Kapcsolódási pontok: Ábrázolás, alakítás: emberábrázolás agyagból, grafika, festmény.  Környezetismeret: emberi test, orvosi vizsgálat. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Test-testrész, ízület, bedagadás, fájdalom, láz, betegség, kezelés, orvosság, kenőcs, recept, gyógyítás, türelem, testhelyzet, 

testtájak, különböző nemű, nemijellegzetességek, divatos, ósdi, régimódi, fiús-lányos, ízlés, gyűjtemény (kollekció), divatbemutató, jelmez, 

álarc,hagyományos,ízléses-ízléstelen. 

 

Témakör:Tájékozódás térben Előzetes tudás: Tájékozódás függőleges és vízszintes, jobb és bal 

irányban. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok:Pontos tájékozódás közvetlen környezetében. Megbízható viselkedés közlekedés alkalmával. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 
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Fejlesztési feladatok: 

Udvarias kérdezésre, szükség esetén segítségkérésre nevelés.  

Verbális és mozgásemlékezet egyre tartósabbá tétele. Megfelelő 

magatartás kialakítása a séták, látogatások alkalmával. Összehasonlítások, 

azonosságok és különbözőségek megállapítása. Megkezdett munka 

befejezésére nevelés. Összefüggések felismertetése a szituációk és a 

közlekedés fajtái között. Mondatait melléknevek, viszonyszók 

használatával bővíteni. 

Tevékenyen részt venni alaprajz, makett elkészítésében. 

Saját élményeit mondatokban megfogalmazni. 

Épületeket megfigyelni, saját véleményt megfogalmazni az épületekről. 

Szűkebb és tágabb környezetét igyekezzen megóvni lehetőségei szerint.  

Megbízhatóan részt venni a mindennapi közlekedésben. 

Élményeit rajzokkal feldolgozni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Iskola 

 Műhelyek, raktárak, tankonyha, megismerése, 

 funkciójuk megfigyelése. 

 A műhelyek eszközeinek megfigyelése, kipróbálása, tulajdonságaik 

megfogalmazása. 

 

 Iskola helyiségeiben, tornateremben, 

tankonyhában, tanári szobában, irodában, 

raktárban, konyhában berendezés 

megfigyelése.  

 Alaprajz készítése tanári segítséggel, 

színekkel differenciáltan az osztályok 

helyének megjelölése 

 Családi ház, társasház, lakótelepi 

panellakás megkülönböztetése.  

 A lakás helyiségei, berendezései, 

funkciói, azok rendeltetésszerű 

használata. 

 Fűtés, világítás, azok működésének 

megfigyelése.  

 Közvetlen környezetében lévő 

elektromos háztartási gépek 

megfigyelése, segítséggel kipróbálása.  

 A gépek és az ételféleségek 

összekapcsolása. (Mit, mivel, miért, 

hogyan?) 

 Képekről, diákról szép épületek 

megtekintése, a különlegességek 

megfigyelése, megfogalmazása. 

 Kulturált viselkedés színházban, 

múzeumban, az épület szépségeinek 

felfedezése. 

 Szervezett látogatás során ismerkedés 

a hajó-, repülő-, vonat- és autóbusz-

közlekedés jellemzőivel.  

 Tágabb környezetről térkép készítése, 

azon tájékozódás. 

 A tanuló differenciálja és 

megfogalmazza az út, sín, vezeték 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen megbízhatóan 

részt venni a közlekedésben. 

Képes legyen észrevételeit, 

szükségleteit jelezni, segítséget 

kérni, megköszönni. 

Étkezésnél, kiránduláskor 

megfelelően viselkedjen. 
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 Az ott dolgozók nevének megtanulása és használata. Munkájuk 

megbecsülése. Elemi szintű kommunikáció gyakorlása. 

– A tanterem makettjének elkészítése. 

– Alaprajz készítése az iskoláról, tájékozódás az alaprajzon.  

– Környező utcák nevezetességeinek megismerése.  

 

Lakás 

 Lakóházak típusai, jellemző jegyei. 

 A lakás helyiségei, azok funkciói. 

 Lakás berendezéseinek megfigyelése, megismerése, megnevezése, 

balesetmentes használata, segítséggel. 

– A lakás megóvása, gondozása, díszítése, lakóházak típusok szerinti 

csoportosítása.  

– Egyéb épületek a környéken. 

 

Utca, közlekedés 

 Járművek, színterek csoportosítása. 

 A gyalogos közlekedés szabályainak betartása.  

– Helyi és távolsági, valamint a tömegközlekedés fogalmának 

kialakítása. 

– Utak, sztrádák, sínek, alagutak, aluljárók felismerése, megnevezése, 

balesetmentes használata. 

– Balesetmentes, óvatos, figyelmes közlekedés. 

– Felkészülés az önálló közlekedésre. 

 

fogalmát.  

 A gyalogos közlekedés szabályainak 

betartása.  

 A helyes közlekedés rendszeres 

gyakorolása párban és önállóan. 

 Játékos módon megjeleníti, 

csoportosítja a gyalogos közlekedés 

szabályait. 

 Járművekkel kapcsolatos mesék, 

versek tanulása. 

 A hangosbemondó szavainak értelmezése 

segítséggel. 

 A metróállomások, autóbusz és a vasúti 

közlekedés jellemzőinek összegyűjtése. 

 Hajókirándulás alkalmával a vízi 

közlekedésről új ismeretek szerzése. 

 A városi közlekedés színtereinek, 

járműveinek megfigyelése és 

megnevezése. 

 Játékokban közlekedési élmények, 

tapasztalatok felelevenítése. 

 A legfontosabb szabályok rendszeres 

ismétlése szóban és a gyakorlatban.  

 

Kapcsolódási pontok:Életvitel és gyakorlat: Egyszerű háztartási munkák - házimunkák.  Társadalmi ismeretek: közlekedésre nevelés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hajóállomás, jegypénztár, kapitány, tömeg, vészfék, helyi közlekedés, jelzés, jegykezelés, állomás, pályaudvar, repülőtér, 

járatok, nemzetközi, helyi, hangár, remíz, karbantartás, önállóan, körültekintően, makett, tervrajz, alaprajz, emelt,földszint, pince, előtér, díszítés. 
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Témakör: Tájékozódás időben Előzetes tudás: Évszakok neve, a hét napjai, napszakok. 

 

Óraszám: 

 

25 
Tantárgyi fejlesztési célok:Az idő múlásának érzékeltetése méréssel, időfogalom bővítése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A témakörben korábban tanultak folyamatos gyakorlása. Az évszakok, 

hónapok, napszakok önálló felsorolása. 

Kapcsolatot találni helyzetek, történések, és évszakok, hónapok, 

napszakok között. 

Tájékozódás az ismétlődő évi események és azok dátumai között. 

Hetesi teendők között az ismert napi adatok felsorolása. 

Napszakok elkülönítése, megnevezése. 

Kiválogatni a múltra, jelenre, jövőre jellemző tárgyakat, képeket. 

Az aktuális dátumot megmondani, vagy tábláról leolvasni, naptárból 

sorolni a napokat, kötve a dátumokhoz. 

Eligazodni az idő fogalmai között. 

Elkülöníteni, megnevezni a napszakokat. 

Segítséggel leolvasni az egész órát, használni a volt és lesz kifejezéseket 

az idő megállapításánál. 

Ismerni az elmúlással kapcsolatos történéseket. 

 

 

 Jelek értelmezése. 

 Tanári irányítással, képek segítségével az 

évszakok ismérveinek elmélyítése.  

 A hónapok neveinek automatizálása 

versek, dalok segítségével, azok 

eseményekhez rendelése (születésnap, 

ünnepek). 

 Naptár használata. A hetek napjainak 

számlálása, napszakok megnevezése, 

sorrendiségének begyakorlása. 

 Mikor lesz? Már elmúlt. Az idő 

múlásának megfigyelése. 

 Képek időrendbe állítása.  

 Régi korok meséiből, tárgyaiból 

segítséggel következtetések levonása.  

 Filmekből látott jövőmotívumok 

feldolgozása tanári segítséggel. 

 A valóság és a mese elemeinek 

szétválasztása, a sci-fit tartalmazó 

képek, történetek megismerése, a 

félelem legyőzése. 

 A látottak megfogalmazása 

viszonyszavak és időfogalmak 

használatával. 

 Hagyományos és digitális órákon az 

idő leolvasása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje az évszakok, hónapok, 

a hét napjainak nevét, 

sorrendjét. 

A témakör fő fogalmait 

beszédében megfelelően 
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Ismeretek- Tananyag: 

 Jelek információjának megértése a tájékozódáshoz, a cselekvés 

irányításához, az idő alakításához. 

 Évszakok, hónapok neveinek sorrendbe állítása, cselekvésekhez-

napszakokhoz rendelése.  

 Az évszakok körforgása. 

 Eseményképek rendezése: események előzményei, lezárása. 

 Napok, hetek, hónapok, évszakok. 

 Éjszaka, nappal. 

 Szünet, nyaralás. 

 Az évszakok körforgása. 

– Évszakok, hónapok neveinek sorrendbe állítása, cselekvésekhez, 

napszakokhoz rendelése. Szerepjátékokban évszakok megjelenítése. 

– Múlt, jelen és jövő történéseinek megfogalmazása. 

– Filmeken látott események időbeli elhelyezése (díszletek, jelmezek 

megbeszélése: régen milyen volt a közlekedés – lassabb, mint ma 

stb.). 

– Keltezés, dátum (évszám, hónap, nap). 

– Az óra, perc fogalmának megismerése. 

– Az idő múlása, és az elmúlás kapcsolata. 

– Az életút. Az élet végessége. 

– Fiatal, öreg. Születés, halál-fogalom említése. 

 Egész óra, fél óra, perc és óra 

viszonya. 

 Próbálkozás az óráról az aktuális 

időpont leolvasására, tájékozódásra, 

még hány percig tart a tanóra stb. 

 Emberi élet, növények élete, állatok 

élete témában adatgyűjtés. 

 Korosztályokhoz kapcsolódó 

tevékenységek, jellegzetességek 

gyűjtése. 

használja. 

 

Kapcsolódási pontok: Számolás, mérés: Tájékozódás: időmérés, naptárbeosztás. Ábrázolás, alakítás: évszakokkal kapcsolatos alkotások. Ének, zene: az idő 

múlásával, az elmúlással kapcsolatos dalok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Az idő múlásával, mérésével kapcsolatos fogalmak és szókincs. Dátum (termékeken gyártási idő és szavatosság). 

Az idő múlása, az elmúlással kapcsolatos fogalmak. 

 

 

  



146 
 

Témakör: Élőlények Előzetes tudás: A növények változásai évszakonként, fejlődésük, 

háziállatok haszna, vadon élő állatok neve. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok:A környező élővilág megismertetése, annak szeretetére, óvására nevelés. A tápláléklánc alapjainak megértése. 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Egyre jobban tájékozódjon az őt körülvevő természeti világban. 

Gyűjtés, rendszerezés, megfogalmazások a témakörben. A növények 

fajtájának csoportosítása. Ismerje és gondozza a környezetében lévő 

növényeket. 

Analógiákat találni a régi és az új ismeretek között.  

Önállóan próbálni megfogalmazni a termények évszakhoz történő 

rendelését és analógiákat. Ismerni és felsorolni a már tanult jellemzőket. 

Igekötős igéket használni. 

Kérdéseit bővített mondatokkal feltenni. 

Gondolatait érthető mondatokkal kifejezni. 

Hosszan figyelni egy-egy dologra.  

Tudjon állatjelmezben tulajdonságokat megjeleníteni, hangokat utánozni. 

Legyenek ismeretei az állatkert állatairól, ismerje fel könyvekből, filmen. 

Számoljon be a kedvenc háziállatról. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Élő és élettelen differenciálása. 

Képválogatás, csoportosítás főfogalmak 

alá. 

 Erdei séta alkalmával fák, bokrok 

megfigyelése, összehasonlítása, 

különbségek megállapítása. 

 Tanórán tapasztalatok, emlékek alapján 

főfogalom alá rendezés, csoportosítás. 

 Fogalomhoz megfelelő képet rendel. 

 Filmen, vagy a természetben 

megfigyeli a zöldségek, gyümölcsök 

betakarítási módját, cselekvően részt 

vesz a munkálatokban. 

 Zöldségeket, gyümölcsöket, 

gabonaféléket megnevez, csoportosít. 

 A fagyasztást, hűtést és tartósítást 

képekről vagy üzemlátogatás során 

megfigyeli. 

 Filmről, képről az élelmiszerek 

gyártási és felhasználási módjait is 

megismeri.  

 Távoli földrészek növényvilága, 

képek, filmek megtekintése a témában. 

 Környezetében lévő virágok, növények 

megnevezése, részeinek felsorolása, 

gondozása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képeslegyenmondanivalóját 

kérdések segítségével bővített 

mondatokkal is 

megfogalmazni. 

Képes legyen különböző 

szempontok szerinti 
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Növények 

 A növények hatása életünkre (jó levegő, vitamin, állatokat táplál, 

melyeket mi eszünk meg). 

 A növények fejlődése, a fejlődés feltételei. 

 A fa részeinek megismerése, lombos, tűlevelű, lombhullató, örökzöld 

fa fogalmának kialakítása. 

 Szobanövények ápolása. 

– Gabonafélék megismertetése, felhasználása. 

– Gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék felhasználása, tárolása, 

tartósítása. 

– Az eddig tanultak elmélyítése, rendszerezése. 

– Földünkön élő változatos növényvilág. 

– A növények létfontosságú tulajdonságai (oxigéntermelés). 

 

Állatok 

 Háziállatok körének bővítése. 

 Ház körül élő állatok csoportosítása (hasznos, káros) 

 A tanult állatok tápláléka, életmódja, haszna. 

– A felsorolt állatok tápláléka, életmódja, haszna. 

– Vadon élő állatok, erdei, mezei, vízi állatok, ragadozók. 

– Hobbiállatok. 

– Csoportosítás kültakaró, táplálkozás, szaporodás, élőhely szerint. 

– Más földrészek állatai. 

 Mesék, versek az állatokról. 

 

 Tanulmányi séta. 

 Ház körüli állatokról ismeretek szerzése 

személyesen, filmből, könyvből, 

azonosítása az élő állattal. 

 Párhuzamot von háziállatok és 

élelmiszerek között. 

 Állatkerti séta vagy kirándulás alkalmával 

ismerkedés az állatokkal. 

 Megtanulja élőhelyeiket, táplálkozási 

szokásaikat (világatlaszban az állatok 

élőhelyei, életviszonyai, tápláléklánc). 

 Mesék, versek tanulása. Állatfarsang, 

jelmezkészítés, szerepjátékok, mesék 

dramatizálása.  

csoportosításokra. 

Kapcsolódási pontok: Ének, zene: növényekkel, állatokkal kapcsolatos dalok, zeneművek. Ábrázolás, alakítás: növény és állat ábrázolások különböző 

technikákkal. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Növény- és állatvilág témakörben felmerülő fogalmak, szókincs bővítése a szükséges terjedelemben. 
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Témakör: Előkészület a felnőtt életre Előzetes tudás:a vásárlás menete, az intézmény dolgozóinak 

munkája, eszközeik 

 

Óraszám: 

 

25 Tantárgyi fejlesztési célok: Tájékozódás elősegítése az üzletek és árufélék között, a munka és a dolgozók megbecsülésére nevelés. 

Körültekintő vásárlás, különbség felismerése a fontos és nem fontos árucikkek között. 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Vásárlás alkalmával a tanult udvariassági formák és szabályok 

betartatása. Egyre több áruféleség megnevezése, gyűjtőfogalom alá 

rendezése. A pénz fontosságának megismertetése. A dolgozók 

munkájának megbecsülésére nevelés. 

Saját véleményét kifejezni az üzletben látottakkal kapcsolatban. 

Szerepjátékban azonosulni vevővel és eladóval.  

A látottakat önállóan, emlékezete alapján rendszerezni. 

A tanultakat készség szintjén, a gyakorlatban alkalmazni. 

Türelemmel, érdeklődéssel és megfelelő magatartással részt venni a 

látogatásokon. 

Szókincse, mondatai tükrözzék a beépült és rögzült ismereteket. 

Saját véleményt kialakítani a foglalkozásokról (jó, rossz, nehéz, 

könnyű).  

Önállóan kérni, megköszönni, elköszönni, kifogást megfogalmazni. 

 

 Vásárlás piacon tanári irányítással. 

 Szerepjáték: vásárlás. 

 Hasonlóságok és különbözőségek 

sorolása a különböző helyek (áruház, 

piac, utcai árusok) között. 

 Üzletek, áruféleségek rendszerezése, 

csoportosítása, minőségi kifogás 

megfogalmazása. 

 Szervezett keretek között csoportos 

látogatás a különböző 

vásárlóhelyekre. 

 Tanári kérés szerint vásárlás, fizetés. 

 A tanult kommunikációs formák 

gyakorlása, szerepjátékokban 

megjelenítése. 

 Az intézmény dolgozóinak 

megfigyelése munka közben, eszközeik 

megnevezése. 

 Mindennapi életében jelenlévő 

ügyintézők munkájának, 

eszközeiknek megfigyelése: 

 orvos, asszisztens, titkárnő, 

jegyeladó, buszvezető, cukrász. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes együttműködni a helyes 

viselkedési és magatartási szabályok 

tudatos betartásában.  
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 Személyi adatok folyamatos gyakorlása: név, életkor, cím, anya neve. 

Kérdésre kiválasztani édesanyja külső és belső tulajdonságait 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Üzletek, vásárlás 

 Piac, utcai árusok 

 Üzletekről, vásárlásról tanultak rendszerezése. 

 Árufélék csoportosítása. 

– Áruház látogatása, áruféleségek megnevezése, konvencionális 

kifejezések gyakorlása, irányítással. 

– Üzletekről, vásárlásról tanultak rendszerezése.  

– Piaclátogatás, vásári áruk, utcai árusok.  

– Piacok, üzletközpontok, közértek, kiskereskedések hasonlósága, 

különbözősége.  

– Rendszeres vásárlás gyakorlása az apróbb megbízatások 

teljesítésével. 

– Az önállóság fokozatos növelésével: az áru kiválasztása, vásárlás, 

fizetés. 

– Megfelel-e az áru minősége? (Csere). 

– A pénz értéke. 

 

Foglalkozások 

– Szolgáltatások egymáshoz rendelése, irányítással. 

– További iparosok munkájának megismerése, eszközeik 

csoportosítása. 

– TV-rádió-szerelő, varrónő, ács, villanyszerelő, hangszerjavító, 

cipész. 

– Minden munkában van szépség és hasznosság. 

 Szülők, testvérek munkája, foglalkozása. 

 Az intézmény és az üzletek dolgozóinak munkája. 

 Személyi adatok: név, életkor, cím, anya neve. 

– Az anya tulajdonságainak megfigyeltetése, megfogalmazása. 

 

 Eladók munkájának megfigyelése, 

szituációs játékokban a szerepek 

gyakorlása. 

 Mesealakok foglalkozásának 

felismerése. 

 Összehasonlítás jellemzők 

megfigyeltetése által. 

 A költekezés megelőzése, felesleges 

– szükséges mérlegelése. 

 Szervezett formában látogatja meg a 

különböző szakmák képviselőit, 

megfigyeli munkájukat és 

eszközeiket, kipróbálja, 

megtapasztalja a mozdulatokat. 

 Kér, kérdez, megnevezi a látottakat. 

 Képeken egyezteti, és főfogalom alá 

rendezi a megismert fogalmakat, 

tárgyakat. 

 Név, születési hely, idő automatizált 

megtanulása. Édesanyja nevének 

megtanulása. 

 Édesanyja külső tulajdonságait 

segítséggel megfigyeli, megnevezi. 

 (Születésnap, névnap számontartása, 

felköszöntés). 

 Érzelmeit kifejezi szóban és 

gesztusaiban, mások érzelmi 

megnyilvánulásait észreveszi és 

tiszteletben tartja. 
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Kapcsolódási pontok:Ábrázolás-alakítás: árufélék nyírása prospektusokból. 

Elvárt és javasolt fogalmak: A témákkal kapcsolatban felmerült fogalmak. 
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Témakör: Ünnepek Előzetes tudás:helyes viselkedés az iskolai ünnepélyeken. 

 

Óraszám: 

 

15 
Tantárgyi fejlesztési célok:Mások ünnepének tiszteletben tartása, helyes viselkedés további tudatosítása. Külsőségeiben és tartalmában is 

készülődés az ünnepre. 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Közreműködés az ünnepi előkészületekben. Versek, dalok bemutatása, 

szereplés. Ünnepekkel kapcsolatos ismeretek bővítése, fogalmak 

rendszerezése. Megfelelő magatartás kialakítása. 

Himnusz hallgatása alatt vigyázzban állni. 

Örülni társai sikereinek. 

Helyesen értelmezni az ünnepekkel kapcsolatos fogalmakat, megfelelő 

eseményekhez kapcsolni azokat, játékosan utánozni néhány jellegzetes 

ünnepi eseményt. 

Egyre biztosabban eligazodni a különböző ünnepségek időpontja, jellege, 

eredeztetése tekintetében. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Nemzeti, társadalmi, családi ünnepek csoportosítása. 

– Az ünnepek eredete, történetének ismertetése. 

– Nemzeti ünnep. Augusztus 20 (Szent István). Március 15. (Petőfi 

Sándor). 

– Mikulás, ajándékozási szokások. Karácsony. 

– Társak jeles ünnepeinek számontartása. 

– Az ünnepekhez tartozó történetek ismertetése. 

 

 Figyelmesen hallgatja a történeteket. 

 Képeket gyűjt és rendszerez az ünnepekkel 

kapcsolatban. 

 Verseket, dalokat tanul és előad, 

csoportban, vagy önállóan. 

 Versenyekre, vetélkedőkre készül. 

 Nemzeti nagyjaink és az eseményekhez 

kapcsolódó történeteket ismer meg. 

 Az ünnepek megnevezését és eredetét 

sokféle helyről, helyzetből hallgatja, nézi. 

 Felköszöntés, gratuláció. Ajándékozás 

(könyvek, mesék, tárgyak, emlékek). 

 Tevékenyen részt vesz jelképek (zászlók, 

díszek) készítésében. 

 Tanári segítséggel értelmezi a helyzeteket, 

tárgyakat. 

 Olvasmányok az ünnepekkel kapcsolatban.  

 Történelmi tárgyak megtekintése, 

múzeumlátogatások az ünnepekhez 

kapcsolódóan. 

 Ajándékok készítése. 

 Teremdíszítés. 

 Ünnepek évszakokhoz rendelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szívesen vegyen részt iskolai 

ünnepeken, megfelelően 

viselkedjen. 

Érezze át mások örömét. 
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– Az ünnephez tartozó formai elemek betartása. 

 

 

 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás-alakítás: csomagolás, ajándéktárgyak készítése. Ének-zene: ünnephez kapcsolódó dalok tanulása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Nemzet, család, hazaszeretet, ünnepélyes, Himnusz, csend, felvonulás, király, megváltó, ünnepélyesség, ajándék, költő, 

költemény, előadás, emlékmű, múzeum, tűzijáték, ünnep, egyház, társadalom, nemzet, történet, király, papság, kép, jelkép, korona, szent, vallások, templom, 

szeretet, gyűlölet, hangulat.  
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6. évfolyam 

 

Témakör:Beszédfejlesztés, anyanyelv Előzetes tudás: Hangerejét tudatosan irányítja, kérdést 

megfogalmaz, kérdésre válaszol. 

 

Óraszám: 

 

30 

Tantárgyi fejlesztési célok: Szókincsbővítés, aktivizálás. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Múlt és jövőidő használata. Viszonyszavak, következtetések beszédbe 

építése. Jó ritmusú, megfelelő hangerejű beszéd kialakítása. Határozószók 

megértetése utasítások alkalmával. 

Szókincs aktivizálása. Élmények megfogalmazása összetett mondatokkal. 

Érthető, lényegre törő telefonálás. Néhány rövid vers önálló elmondása. 

Rajzaihoz magyarázatot, mesét rendelni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Mondatbővítés kérdőszó segítségével, hely-, idő-, cél- és 

eszközhatározó alkalmazásával. 

 Igekötők, módosító szerepük, hatásuk. 

 Feltételes mód. Kívánság megfogalmazása. 

 Leírási, jellemzési gyakorlatok (melléknevek használata). 

 Két állítmánnyal mondatok alkotása. 

 Metakommunikációs jelek körének bővítése, azok helyes használata. 

 

 Élménybeszámoló során határozószók 

alkalmazása. 

 A téri relációk használatának elkezdése 

beszédében. 

 Viszonyszavak alkalmazása. 

 Analóg képsorok olvasása. 

 Drámajátékok. 

 Társak, szülők, mesei hősök stb. 

jellemzése szóban és képi 

megfogalmazásban (rajz, szobor stb.). 

 Tárgyak, képek sorba rendezése, 

megnevezése. 

 Telefonbeszélgetés barátaival, 

rokonaival (gyorsan, tömören). 

 A hangsúlyos beszéd gyakorlása, a 

beszéd javítása ritmikus 

gyakorlatokkal. 

 Beszédritmus-mozgás 

összekapcsolása, mondókák, dalok 

mozgásos megjelenítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen 

beszédritmusának tudatos 

irányítására.  

Beszéde során bővített 

mondatokat használjon. 

Tudjon kérdéseket föltenni. 

Kérdésre adekvát választ 

adjon. 

 

Kapcsolódási pontok: Ábrázolás, alakítás: illusztráció készítése. Ének, zene: ritmuskíséret, adott témához kapcsolódó népdalok. Mozgásnevelés: légző 
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gyakorlatok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hol, hová, honnan, miért, mikor, ki, mivel, kit, mit, soralkotás, rámutatás, pontos, mögé, fölé,előre – hátra, szájtér, légzés, 

arckifejezés, mimika, szomorú, vidám, kíváncsi, mérges. 
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Témakör:Társadalmi érintkezési formák Előzetes tudás:Kívánságait megfogalmazza, ill. alternatív, 

augmentatív eszközökkel jelzi. 

 

Óraszám: 

 

20 
Tantárgyi fejlesztési célok:Akulturált viselkedés megalapozása tágabb környezetben. A verbális és nonverbális kifejezőképesség fejlesztése. 

Szerepjátékokban a foglalkozásokhoz kapcsolódó tulajdonságok megjelenítése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Bemutatkozás rendje, helyes sorrend betartása. Ruházat rendben tartása, 

cipőápolás. Kulturált étkezés. 

Előzékeny, udvarias viselkedésre törekvés a mindennapi életben. 

A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. 

Helyesen használni minden intézmény jellegzetes fogalmait. 

Szívesen visszatérni a már látogatott helyekre, élményekre emlékezni, 

újdonságokat felfedezni, ezekről beszámolni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Konfliktushelyzetek felismerése, a megoldás keresése különböző 

példákon keresztül. 

 Különböző alkalmaknak megfelelő ruházat kiválasztása és 

felkészülés. 

 Nemek közötti kapcsolat. 

 Előzékeny, udvarias magatartás kialakítása. 

– Példaképek keresése környezetében, ismert hősök között stb. 

 Mozi, színház, művelődési ház, Múzeum, rendelőintézet, kórház, 

gyógyszertár, posta, tűzoltóság, rendőrség, mentőállomás, repülőtér. 

 Közintézmények főfogalmának kialakítása. 

 

 Képekről nonverbális közlések 

leolvasása, megfogalmazása. 

 Szituációs játékok. 

 A másik nemmel szembeni 

viselkedésmódok összegyűjtése és 

megbeszélése. 

 Ajtónál a felnőttek és a lányok előre 

engedése. 

 Film megtekintése, tanulságok 

megvitatása. 

 Leesett, ottfelejtett tárgyak megőrzése, 

elrakása. 

 A tanuló teljesítsen kisebb-nagyobb 

megbízásokat. 

 Nyilvános helyen kulturált étkezés. 

Viselkedés és étkezés feltűnés nélkül 

(cukrászdában, gyorsétteremben). 

 Közös megbeszélés alapján 

feladatvállalás, a végzett munkáról 

beszámolás, a bírálat meghallgatása, az 

elemzés elfogadása.  

 Szerepjátékokban a foglalkozáshoz 

kapcsolódó tulajdonságok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen hangulati 

elemeket beszédében 

megjeleníteni. 

Tulajdonságokat ismerjen fel, 

fogalmazzon meg. 
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megjelenítése. 

 Az együttélés feltételeinek 

tudatosítása, pl. az önzés rossz 

tulajdonság, az alkalmazkodás 

fontossága stb. 

 Az épületek jellegzetességeiről, az 

intézmények sajátosságairól 

benyomásokat szerzése. 

 Az egészségüggyel, közlekedéssel, 

ügyintézéssel, szórakozással 

kapcsolatos intézményekről ismeretek 

összegzése, rendezése, eszközei, 

tárgyai megnevezése (belépőjegy, 

sorszám, beutaló stb.). 

 Az adott intézményekben zajló 

tevékenységek megismerése; azok 

funkcióiról összefüggő beszámolás, 

élmények elmondása (utaztam 

repülővel, láttam tűzoltóautót, voltunk 

színházban, fájt a fogam). 

 

 Szervezett kirándulás alkalmával a 

közintézmények meglátogatása.  

 

 

Kapcsolódási pontok:Társadalmi környezet: társadalmi ismeretek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Igazságtalan, biztos – biztosan, bizonytalan – talán, vélemény, vita, türelem – türelmes, türelmetlen, udvarias, előzékeny, 

rendszeretet, közintézmény, előadás, nézőtér, jegy, színészek, rendezvény, műsor,ambulancia, riadó, gyorssegély, sziréna, fogászat, szemészet, laboratórium, 

vizsgálat. 
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Témakör:Testünk és személyes teendők Előzetes tudás:Felismeri, megmutatja érzékszerveit, tudja azok 

funkcióit. Jelzi, ha ruhája szakadt vagy piszkos. 

 

Óraszám: 

 

25 Tantárgyi fejlesztési célok:A test és működésének és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos teendőknek a megismerése. Kulturált megjelenés 

jellemzőinek tudatosítása. 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

– Testrészek, ízületek megmutatása utasításra. Ruházat szezonális 

csoportosítása, minőségi jellemzők felsorolása. Összeillő ruhadarabok 

válogatása. Egyszerű főzési és terítés műveletek végzése, azok 

szavakkal, mondatokkal kísérése. Ok-okozati összefüggések 

megértése, megfogalmazása.  

Saját ízlés kialakulása, öltözködési stílusát ennek alapján alakítani. 

Jelmezbálon szerepelni, eltérő öltözeteket kipróbálni. 

Ismerni a menük sorrendiségét. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Testünk 

 Ízületek megnevezése, helyük, funkciójuk. 

 Egészségügyi ismeretek bővítése (fiú – lány közötti eltérés 

észrevétele). 

– Testrészek, érzékszervek fogalmának kialakítása. Hasonló és eltérő 

testrészek. 

 Az ismertebb betegségek és jellemző tüneteik. A gyógyulás módja. 

 Fiú – lány eltérő fejlődése. 

 

 

 Az orvosi szobában megnézi a főbb 

kellékeket. 

 Fertőző betegségek megnevezése, a 

tüneteik felsorolása. 

 Fiú és lány testápolásának, 

tisztálkodásának jellegzetességei 

(izzadság, testszag, stb.). 

 Színek, anyagok, minták szerinti 

válogatás. 

 Fiú, lány ruhák válogatása. 

 Felsőruházat, alsóruházat 

különválasztása. 

 Közös halmazokba rendezi a minden 

évszakban viselendő ruhadarabokat. 

 Újságokból, katalógusokból 

különlegességeket kivág, gyűjt, 

füzetbe rendez.  

 Egyre önállóbban fogalmazza meg 

gondolatait melléknevek segítségével.  

 Ruhadarabok szempontok szerinti 

különválasztása: divatos, régimódi; 

színek; anyag szerinti; fiú-, lányruhák; 

felsőruházat, alsóruházat.  

 Saját ízlés szerinti válogatás 

újságokból, divatlapokból.  

 Önálló „ruhagyűjtemény” készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekedjen a kulturált 

megjelenésre, ügyeljen testi 

higiéniájára. 

Képes legyen egyszerű terítési 

és főzési műveletet elvégezni, 

azokat szavakkal, mondatokkal 
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Öltözködés 

 Ruhadarabok kiválasztása, csoportosítása különböző szempontok 

szerint. 

– Divatlapok nézegetése, válogatás, vágás, ragasztás. Öltöztetés, 

vetkőztetés. 

– Jelmeztervezés játékosan, segítséggel. 

 

Étkezés 

 Konzervek, mirelitek, megismerése, felhasználása, tárolása.  

 Egészséges táplálkozás alapelvei. 

– Az egészségmegőrzés témakörében tanultak megfogalmazása és 

gyakorlása. 

 Főzési, sütési kellékek, alapanyagok előkészítő műveletek.  

 Az ételekről, étkezésekről meglévő ismeretek rendszerezése. 

 

Kiegészítők választása. 

 Látogatás élelmiszer áruházban. 

 Képek csoportosítása. 

 Alapanyagok és kellékek megnevezése, 

használata. 

 Ünnepi és hétköznapi ételek képeinek 

csoportosítása.  

 Munkafolyamatok és sorrendjük 

megnevezése. 

 Képek alapján a tanuló ünnepi és 

hagyományos menüt állít össze.  

 Mennyiségi és minőségi 

különbségeket az étkezésnél 

megállapít. 

 Tankonyhán ünnepekre szendvicseket, 

salátákat, turmixokat készít.  

 Megnevezi és használja a szükséges 

alapanyagokat, kellékeket.  

 Megnevezi a munkaműveleteket, 

műveleti sorrendet. 

 Az egészséges táplálkozásról képeket 

gyűjt és étrendjét tudatosan eszerint 

állítja össze. 

 Figyel testsúlyára. Sporttal kapcsolatos 

ismereteket szerez, és kedvenc sportot 

választ, amit rendszeresen gyakorol. 

magyarázni, indokolni. 

 

Kapcsolódási pontok: Ábrázolás, alakítás: emberábrázolás agyagból, grafika, festmény.  Életvitel és gyakorlat: személyes szükséglettel kapcsolatos teendők, 

háztartási munkák, étkezés. Környezetismeret: emberi test, orvosi vizsgálat. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Test-testrész, ízület, bedagadás, fájdalom, láz, betegség, kezelés, orvosság, kenőcs, recept, gyógyítás, türelem, testhelyzet, 

testtájak, különböző nemű, nemijellegzetességek, divatos, ósdi, régimódi, fiús-lányos, ízlés, gyűjtemény (kollekció), divatbemutató, jelmez, 

álarc,hagyományos,ízléses-ízléstelen. 
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Témakör:Tájékozódás térben Előzetes tudás: Otthonosan mozog az intézmény területén. 

Közlekedés során megfelelően viselkedik. 

Tud segítséget kérni, megköszönni. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok:Tájékozódás elősegítése az utcán és a városi közlekedésben. Megbízható részvétel a közlekedésben. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Mondatbővítés melléknevekkel, viszonyszókkal. Közreműködés alaprajz, 

makett készítésében. Épületek megfigyelése, saját vélemény 

megfogalmazása. Szűkebb és tágabb környezet megóvása. Önálló 

közlekedés – felügyelettel. Élményeit rajzokkal feldolgozni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Iskola 

 A tanterem makettjának elkészítése. 

 Alaprajz készítése az iskoláról, tájékozódás az alaprajzon.  

 Környező utcák és azok nevezetességeinek megismerése.  

 Lakás 

 Lakóházak típusok szerinti csoportosítása. 

 A lakás megóvása, gondozása, díszítése. 

 Épületek saját lakás környékén. 

 

Utca, közlekedés 

 Helyi és távolsági, valamint a tömegközlekedés fogalmának 

kialakítása. 

 Utak, sztrádák, sínek, alagutak, aluljárók felismerése, megnevezése. 

 

 Alaprajz készítése tanári segítséggel, 

színekkel differenciáltan az osztályok 

helyének megjelölése.  

 Közvetlen környezetében lévő elektromos 

háztartási gépek megfigyelése, 

kipróbálása segítséggel. 

 A gépek és az ételféleségek 

összekapcsolása. (Mit, mivel, miért, 

hogyan?). 

 Képekről, diákról szép épületek 

megtekintése, a különlegességek 

megfigyelése, megfogalmazása. 

 Kulturált viselkedés színházban, 

múzeumban, az épület szépségeinek 

felfedezése. 

 Szervezett látogatás során ismerkedés 

a hajó-, repülő-, vonat- és autóbusz-

közlekedés jellemzőivel.  

 Szervezett látogatás során ismerkedés a 

hajó-, repülő-, vonat és autóbusz 

közlekedés jellemzőivel.  

 A legfontosabb közlekedési szabályok 

rendszeres ismétlése szóban és a 

gyakorlatban.  

 A gyalogos közlekedés szabályainak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyre önállóbban és 

tudatosabban vegyen részt a 

közlekedésben. Tegyen 

különbséget helyi és távolsági 

közlekedés között. 
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 Felkészülés az önálló közlekedésre. 

 Balesetmentes, óvatos, figyelmes közlekedés 

betartása.  

 A helyes közlekedés rendszeres 

gyakorolása párban és önállóan. 

 Játékos módon megjeleníti, 

csoportosítja a gyalogos közlekedés 

szabályait. 

 Járművekkel kapcsolatos mesék, 

versek tanulása. 

Kapcsolódási pontok: Életvitel és gyakorlat: Egyszerű háztartási munkák: lakás, házi munkák. Társadalmi ismeretek: közlekedésre nevelés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hajóállomás, jegypénztár, kapitány, tömeg, vészfék, helyi közlekedés, jelzés, jegykezelés, állomás, pályaudvar, repülőtér, 

járatok, nemzetközi, helyi, hangár, remíz, karbantartás, önállóan, körültekintően, makett, tervrajz, alaprajz, emelt,földszint, pince, előtér, díszítés. 
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Témakör: Tájékozódás időben Előzetes tudás:Évszakok, hónapok, a hét napjainak, sorrendjének 

ismerete. 

 

Óraszám: 

 

25 Tantárgyi fejlesztési célok: Az idő múlásának érzékeltetése méréssel, naptár, óra segítségével. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Múltra, jelenre, jövőre jellemző tárgyak, képek válogatása. 

Dátum leolvasása. Tájékozódás a naptárban, hónapok nevének 

felismerése. Óra leolvasása segítséggel. Volt, lesz kifejezések használata. 

Néhány elmúlással kapcsolatos történet megismertetése. 

Az aktuális dátumot megmondani, vagy tábláról leolvasni, naptárból 

sorolni a napokat, kötve a dátumokhoz. 

Eligazodni az idő fogalmai között. 

Elkülöníteni, megnevezni a napszakokat. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Évszakok, hónapok neveinek sorrendbe állítása, cselekvésekhez, 

napszakokhoz rendelése. Szerepjátékokban évszakok megjelenítése. 

 Múlt jelen és a jövő történéseinek megfogalmazása. 

 Filmeken látott események időbeli elhelyezése (díszletek, jelmezek 

megbeszélése: régen milyen volt a közlekedés – lassabb, mint ma, 

stb.). 

 Az óra, perc fogalmának megismerése. 

– Keltezés, dátum (évszám, hónap, nap). 

 

 Naptár használata. A hetek napjainak 

számlálása, napszakok megnevezése, 

sorrendiségének begyakorlása. 

 Élménybeszámolók. 

 Régi korok meséiből, tárgyaiból 

segítséggel következtetések levonása.  

 Filmekből látott jövőmotívumok 

feldolgozása tanári segítséggel. 

 A valóság és a mese elemeinek 

szétválasztása, a sci-fit tartalmazó 

képek, történetek megismerése, a 

félelem legyőzése. 

 A látottak megfogalmazása 

viszonyszavak és időfogalmak 

használatával. 

 Hagyományos- és digitális órákon az idő 

leolvasása. 

 Egész óra, fél óra, perc és óra viszonya. 

 Próbálkozás az óráról az aktuális időpont 

leolvasására, tájékozódásra, még hány 

percig tart a tanóra stb. 

 Emberi élet, növények élete, állatok élete 

témában adatgyűjtés. 

 Korosztályokhoz kapcsolódó 

tevékenységek, jellegzetességek gyűjtése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes segítséggel 

leolvasni az egész órát, 

használni a volt és lesz 

kifejezéseket az idő 

megállapításánál. 

Képes legyen az elmúlással 

kapcsolatos történéseket 

megérteni. 
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– Az óra, perc fogalmának megismerése. 

– Az idő múlása, és az elmúlás kapcsolata. 

– Az életút. Az élet végessége. 

 Fiatal, öreg. Születés, halál fogalom említése. 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Számolás, mérés: Tájékozódás: időmérés, naptárbeosztás. Ábrázolás, alakítás: évszakokkal kapcsolatos alkotások. 

Ének, zene: az idő múlásával, az elmúlással kapcsolatos dalok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Az idő múlásával, mérésével kapcsolatos fogalmak. Dátum (termékeken gyártási idő és szavatosság). 

Az idő múlása, az elmúlással kapcsolatos fogalmak. 
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Témakör: Élőlények Előzetes tudás:Ismeri és óvja a környezetében lévő élőlényeket. 

Különböző szempontok szerint csoportosít. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: A tápláléklánc alapjainak megértetése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Termények évszakokhoz rendelése. Növényfajták osztályozása, 

csoportosítása. Kérdések megfogalmazása bővített mondatokban. 

Igekötős igék használata. Gondolatok értelmes mondatokban történő 

kifejezése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Növények 

 A növények hatása életünkre (jó levegő, vitamin, állatokat táplál, 

melyeket mi eszünk meg). 

 Gabonafélék megismertetése felhasználása. 

 Zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék tartósítása, feldolgozása. 

 Ismerkedés a földünkön élő változatos növényvilággal. 

– A növények létfontosságú tulajdonságai (oxigéntermelés). 

 

 Állatok 

– Háziállatok fogalmának bővítése. 

– Ház körül élő állatok csoportosítása (hasznos, káros). 

– A felsorolt állatok tápláléka, életmódja, haszna. 

 Vadon élő állatok, erdei, mezei, víziállatok. 

 Ragadozók, növényevők. 

 Hobbiállatok. 

 

 Fogalomhoz megfelelő kép rendelése. 

 Zöldségek, gyümölcsök betakarítási 

módjának megfigyelése. 

 Zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék 

megnevezése, csoportosítása. 

 Feldolgozás folyamatának elmondása 

képsor segítségével. 

 Filmen, vagy a természetben 

megfigyeli a zöldségek, gyümölcsök 

betakarítási módját, cselekvően részt 

vesz a munkálatokban. 

 Zöldségeket, gyümölcsöket, 

gabonaféléket megnevez, csoportosít. 

 A fagyasztást, hűtést és tartósítást 

képekről vagy üzemlátogatás során 

megfigyeli. 

 Filmről, képről az élelmiszerek 

gyártási és felhasználási módjait is 

megismeri.  

 Film megtekintése távoli országok 

növényvilágáról. 

 Állatkertben látható állatok táplálkozási 

szokásait, élőhelyeit filmről megismeri. 

 Megtanulja élőhelyeiket, táplálkozási 

szokásaikat (világatlaszban az állatok 

élőhelyei, életviszonyai, tápláléklánc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen főfogalom alá 

rendezni az állat és 

növényvilág témakörben 

tanultakat különböző 

tulajdonságok alapján. 
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 Csoportosítás: kültakaró, táplálkozás, szaporodás élőhely szerint. 

 Más földrészek állatai. 

 Mesék, versek az állatokról. 

 

 Párhuzamot von háziállatok és 

élelmiszerek között. 

Kapcsolódási pontok:Ének, zene: növényekkel, állatokkal kapcsolatos dalok, zeneművek.Ábrázolás, alakítás: növény és állat ábrázolások különböző 

technikákkal. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Növény- és állatvilág témakörben felmerülő fogalmak, szókincs bővítése a szükséges terjedelemben. 
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Témakör: Előkészület a felnőtt életre Előzetes tudás: Alkalmazkodik a társadalmi, közösségi környezet 

elvárásaihoz. 

 

Óraszám: 

 

25 Tantárgyi fejlesztési célok: Körültekintő vásárlás, különbség felismerése a fontos és nem fontos árucikkek között. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Saját vélemény kifejezése az üzletben látottakkal kapcsolatban. 

A látottak önálló rendszerezése emlékezetből. A tanultakat gyakorlati 

alkalmazása. Vegyen részt türelemmel, érdeklődéssel és megfelelő 

magatartással a látogatásokon. Szókincse, mondatai tükrözzék a beépült 

és rögzült ismereteket. 

Saját véleményt alakítson ki a foglalkozásokról (jó, szép, hasznos, nehéz, 

könnyű). Önállóan kérni, megköszönni, elköszönni, kifogást 

megfogalmazni. 

Ismeretek- Tananyag: 

Üzletek, vásárlás 

 Áruház, bevásárló központ látogatása, áruféleségek megnevezése, 

konvencionális kifejezések gyakorlása, irányítással. 

 Üzletekről, vásárlásról tanultak rendszerezése. 

 Rendszeres vásárlás gyakorlása – zsebpénz elköltése - 

az önállóság fokozatos növelésével: áru kiválasztása, fizetés. 

– Megfelel-e az áru minősége? (Csere). 

– A pénz értéke. 

 

Foglalkozások 

 

 Látogatás egy bevásárlóközpontba. 

 Tanult kommunikációs formák 

gyakorlása, vásárlás kevés irányítással. 

  Hasznos és haszontalan árufélék 

megkülönböztetése. 

 Elérhető szakmunkák megtekintése. 

 Mindennapi életében jelenlévő 

ügyintézők munkájának, eszközeiknek 

megfigyelése: 

 orvos, asszisztens, titkárnő, jegyeladó, 

buszvezető, cukrász. 

 Eladók munkájának megfigyelése, 

szituációs játékokban a szerepek 

gyakorlása. 

 Mesealakok foglalkozásának 

felismerése. 

 Összehasonlítás jellemzők 

megfigyeltetése által. 

 A költekezés megelőzése, felesleges – 

szükséges mérlegelése. 

 Szervezett formában látogatja meg a 

különböző szakmák képviselőit, 

megfigyeli munkájukat és eszközeiket, 

kipróbálja, megtapasztalja a 

mozdulatokat. 

 Kér, kérdez, megnevezi a látottakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen aktív szókincsét 

bővíteni a tanult témakörökben. 
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 További szakmunkák megismerése, eszközeik csoportosítása. 

 A munka szépsége és megbecsülése.  

– Szolgáltatások egymáshoz rendelése, irányítással. 

– További iparosok munkájának megismerése, eszközeik 

csoportosítása. 

– TV-rádió-szerelő, varrónő, ács, villanyszerelő, hangszerjavító, cipész. 

– Minden munkában van szépség és hasznosság. 

 Személyi adatok: név, születési hely és idő, cím, anya és apa neve. 

 

 

 Képeken egyezteti, és főfogalom alá 

rendezi a megismert fogalmakat, 

tárgyakat. 

 Név, születési hely, idő automatizált 

megtanulása. Édesanyja nevének 

megtanulása. 

 Édesanyja külső tulajdonságait 

segítséggel megfigyeli, megnevezi. 

 (Születésnap, névnap számontartása, 

felköszöntés). 

 Érzelmeit kifejezi szóban és 

gesztusaiban, mások érzelmi 

Ismerje legfontosabb személyi 

adatait.  

 

Becsülje a felnőttek munkáját. 

Kapcsolódási pontok: Életvitel és gyakorlat: Egyszerű háztartási munkák, Vásárlás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A témákkal kapcsolatban felmerülő fogalmak. 
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Témakör: Ünnepek Előzetes tudás:Mások ünnepét elfogadja, tiszteletben tartja, 

megfelelően viselkedik. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: Társadalmi ünnepek körének bővítésével hazaszeretetre nevelés. Külsőségeiben és tartalmában is készülődés az 

ünnepre. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Készülés az ünnepre önálló feladattal, szerepléssel. Az ünnepekkel 

kapcsolatos fogalmak helyes értelmezése, megfelelő eseményekhez 

kapcsolása. Egyre biztosabb eligazodás a különböző ünnepségek 

időpontja, jellege, eredete tekintetében. 

Himnusz hallgatása alatt vigyázzban állni. 

Örülni társai sikereinek. 

Helyesen értelmezni az ünnepekkel kapcsolatos fogalmakat, megfelelő 

eseményekhez kapcsolni azokat, játékosan utánozni néhány jellegzetes 

ünnepi eseményt. 

Egyre biztosabban eligazodni a különböző ünnepségek időpontja, jellege, 

eredeztetése tekintetében. 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Nemzeti, társadalmi, családi ünnepek csoportosítása. 

– Az ünnepek eredete, történetének ismertetése. 

 

 Ünnepekkel kapcsolatos képek gyűjtése, 

rendszerezése. 

 Versek tanulása és előadása. 

 Versenyekre, vetélkedőkre készül. 

 Nemzeti nagyjaink és az 

eseményekhez kapcsolódó történeteket 

ismer meg. 

 Az ünnepek megnevezését és eredetét 

sokféle helyről, helyzetből hallgatja, 

nézi. 

 Felköszöntés, gratuláció. Ajándékozás 

(könyvek, mesék, tárgyak, emlékek). 

 Tevékenyen részt vesz jelképek 

(zászlók, díszek) készítésében. 

 Tanári segítséggel értelmezi a 

helyzeteket, tárgyakat. 

 Olvasmányok az ünnepekkel 

kapcsolatban.  

 Történelmi tárgyak megtekintése, 

múzeumlátogatások az ünnepekhez 

kapcsolódóan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen a legfontosabb 

ünnepek jelentőségét átélni,  

az ünnepekkel kapcsolatos 

tárgyismeretét és a fogalmak 

használatával beszédét 

gazdagítani,  

közös ünnepeken alkalmanként 

közreműködni.  
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– Nemzeti ünnep. Augusztus 20 (Szent István). Március 15. (Petőfi 

Sándor). 

– Mikulás, ajándékozási szokások. Karácsony. 

– Társak jeles ünnepeinek számontartása. 

– Az ünnepekhez tartozó történetek ismertetése. 

– Az ünnephez tartozó formai elemek betartása. 

 

Kapcsolódási pontok: Ének, zene: ünnepi műsor.  Ábrázolás, alakítás: ajándék, dekoráció az ünnepre. Életvitel és gyakorlat: Anyagok alakítása: ajándék 

készítése. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Nemzet, család, hazaszeretet, ünnepélyes, Himnusz, csend, felvonulás, király, megváltó, ünnepélyesség, ajándék, költő, 

költemény, előadás, emlékmű, múzeum, tűzijáték, ünnep, egyház, társadalom, nemzet, történet, király, papság, kép, jelkép, korona, szent, vallások, templom, 

szeretet, gyűlölet, hangulat. 

 

 

Összegzett tanulási eredmények 

a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló képes  

 kiejtését tudatosan javítani, hangerejét, beszédritmusát tudatosan irányítani; 

 bővítménnyel mondatot alkotni; 

 kérdést megfogalmazni, kérdésre adekvát választ adni; 

 felhívó jellegű kommunikációs megnyilvánulásokra; 

 a hangulati elemeket megjeleníteni beszédében; 

 felismerni és megfogalmazni tulajdonságokat; 

 felismerni, megmutatni érzékszerveit és tudja azok funkcióit; 

 egyszerű terítési és főzési műveletet elvégezni, azokat szavakkal, mondatokkal magyarázni, indokolni; 

 megbízhatóan részt venni mindennapjain a közlekedésben; 

 észrevételeit, szükségleteit jelezni, segítséget kérni, megköszönni. 

Étkezésnél, kiránduláson megfelelő magatartást tanúsít. 
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Természeti kincseinket és néhány hasznát, jelentőségét ismeri. 

A témakör fő fogalmait beszédében megfelelően használja. 

A tanuló képes  

 segítséggel leolvasni az egész órát, használni a volt és lesz kifejezéseket az idő megállapításánál; 

 az elmúlással kapcsolatos történéseket megérteni; 

 mondanivalóját kérdések segítségével bővített mondatokkal is megfogalmazni; 

 főfogalom alá rendezni az állat- és növényvilág témakörökben különböző tulajdonságok alapján; 

 együttműködni a helyes viselkedési és magatartási szabályok tudatos betartásában; 

 aktív szókincsét bővíteni a tanult témakörökben; 

 legfontosabb személyi adatait elmondani (név, cím); 

 a legfontosabb ünnepek jelentőségét átélni, az ünnepekkel kapcsolatos tárgyismeretét, és a fogalmak használatával 

beszédét gazdagítani, közös ünnepeken alkalmanként közreműködni.  

- Himnusz hallgatása alatt vigyázban áll.  
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7–8. évfolyam 
 

A tantárgy az erkölcsi nevelést a közösségi helyzetekben az alkalomhoz illő viselkedés gyakorlásával, tudatosításával, a jó–rossz, pozitív–negatív példák 

megnevezésével, szituációs játékokon, meséken keresztül, a viselkedés megítélésében az igazságosság és mértékletesség gyakorlásával, és az adott 

szituációnak megfelelő viselkedési szabályok alkalmazásával és megnevezésével segíti. 

 

Megalapozza a nemzeti öntudat, hazafias nevelés fejlesztését a közösség hagyományainak megismertetésével, jeles képviselőinek megnevezésével és azok 

tiszteletére neveléssel. Elősegíti népi hagyományok, szokások, a hozzájuk kötődő tevékenységek gyakorlását, a nemzeti ünnepek, jelképek megismerését, 

megnevezését, jelentőségük felismerését, a magyar nemzeti kultúra megkülönböztetését más népek kultúrájától és szokásaitól. 

 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelést segíti az önállóság és önérvényesítés igényének kialakítása, a társas érintkezés alapvető szabályainak 

megismerése (szituációs játékokon keresztül), a különböző lehetőségek közül, a tanuló igényének megfelelő választás gyakorlása, a megalapozott döntésekre 

nevelés, a segítség megfelelő stílusú kérésének és elfogadásának megválasztása. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése megvalósul az önkifejezés erősítésével, különböző kommunikációs technikákkal az igények kifejezésében 

(véleményalkotás tanulása), az érzelmeken uralkodás lehetőségének és képességének megismertetésével, a szociális kapcsolatok megfelelő formáinak 

gyakorlásával, a közösség értékeinek megismerésével, elfogadásával. 

 

A családi életre nevelést a társas kapcsolatok kialakítása, kezdeményezése, szituációs játékokkal a családban betöltött szerepek gyakorlása, a családi ünnepek 

és események, jelentős évfordulók, rokoni kapcsolatok megismerése, megnevezése, ünnepi készülődések tervezése, a meghívások, köszöntők, gratulációk 

gyakorlása támogatja. 
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A tantárgy tanítása a testi és lelki egészségre nevelésben az egészséges életmód (táplálkozás, sport, személyes higiéné) alapvető szabályainak/jellemzőinek 

megismertetése ismeretterjesztő médiumok (könyvek, cd-k) segítségével, az ismeretek megnevezésével a testi és lelki egészség, helyes és helytelen szokások 

köréből és a test és lélek érzéseinek adekvát kifejezésekkel és fogalmakkal történő megfogalmazásával vesz részt. 

 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség kompetenciaterület fejlesztését szituációs játékokon keresztül a segítségnyújtás szükségességének és módjainak 

felismertetése és gyakoroltatása, a közösség tagjainak kommunikációs jelzéseire figyelés, megfelelő formájú kapcsolattartás és a közösségi munkában 

feladatok vállalása erősíti. 

 

A fenntarthatóság és környezettudatosság céljait a környezetet megóvó magatartásra és tevékenységre neveléssel, a környezetvédő tevékenységek 

felismerésével, megnevezésével (pl.: szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság) segít elérni. 

 

A pályaorientáció alakítása a munka világának megismerésével – saját életlehetőségek, pályaelképzelés reális felmérésével és a társadalmi munkamegosztás 

területeinek és fogalmainak, valamint a szakmák tevékenységeinek rendszerezésével valósul meg. 

 

A gazdasági és pénzügyi nevelést a tantárgy a pénz – munka összefüggéseinek megismertetésével, a családi élet, munkahely, foglalkozások témaköréből vett 

kommunikációs témák feldolgozásával segíti. 

 

A tantárgy segíti az infokommunikációs eszközök megismerését, rendeltetésszerű használatát, az érdekes műsorok, programok céltudatos válogatását, a 

nyilvános és bizalmas információk megosztása közötti különbség felismerését. Óv a túlzott információadástól, és segíti a megszerzett ismeretek hitelességével 

és elfogadásával kapcsolatos kétségek felismertetését a médiatudatosságra nevelés területén. 
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A tantárgy támogatja a tanulás tanítását az egyénre szabott értékelési és motivációs módszerek alkalmazásával történő ösztönzéssel, és az ismeretek (tananyag) 

iránti érdeklődés felkeltésével, elsajátításával. Fejleszti a környezettel való kommunikációs kapcsolatban a folyamatos érdeklődést, az önellenőrzés és javítás 

iránti igényt.  
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7. évfolyam 

 

Témakör: Beszédfejlesztés, anyanyelv Előzetes tudás: Bővített mondatokat használ, tud kérdést föltenni, 

adekvát választ adni. 

 

Óraszám: 

 

30 Tantárgyi fejlesztési célok:Nyelvtanilag helyes beszéd kialakítása. Az elsajátított és a begyakorolt udvariassági formulák használata. 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Szókincs bővítése és pontosítása. Szavak értelmezése 

szövegösszefüggésben. Nyelvtani ismeretek bővítése és rendszerezése.  

Hangerőt szabályozni, suttogni, súgni. 

Analóg mondatokat alkotni. 

Önmagát és környezetét reálisan értékelni. 

Törekvés érthető, összefüggő beszédre. 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Artikulációs ügyesítés. Kiejtés javítása. 

– A hang közvetítő szerepe: hanghordozás változtatása, a közlés 

tartalma közötti összefüggés. 

Hangtan: 

– Hangok – magánhangzók (rövid, hosszú párok).  

 Különböző hangnemű beszéd azonos 

tartalommal (unott, érdeklődő, gúnyos, 

gyűlölködő stb.), hanghordozás és tartalom 

kapcsolata. 

 Magánhangzók, rövid-hosszú párok 

megkülönböztetése.  

 Hangok – betűk csoportosítása változatos 

szempontok szerint. 

 Az ábécé ismerete, nevek névsorba 

rendezése. 

 Tulajdonnevek (emberek neve, városok 

neve stb.) gyűjtése, helyesírása. 

 Cselekvések megnevezése.  

 Térbeli- és időbeli viszonyok 

meghatározása. 

 Három tárgy vagy személy 

összehasonlítása. 

 Szókincs- és témavariációk eltérő 

helyzetekben. 

 Kijelentő mondatok átalakítása kérdővé, 

válasz a kérdésre. 

 A cselekvést értékelő kérdésre állító, a 

valóságnak nem megfelelő kérdésekre 

tagadó mondatok szerkesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen verbális 

(nonverbális) közlésre. 

Beszédében 

mondatbővítményeket és 

múlt időt használjon. 

Spontán beszédében 

mellékneveket, 

határozószókat, igekötőket 

használjon. 
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– Mássalhangzók: egyjegyű-kétjegyű, rövid-hosszú. 

Szótan:  

– Főnév (személyek és tárgyak nevei), ige (cselekvések megnevezése), 

melléknév (tulajdonságok). 

– Határozószó (viszonyszavak).  

– Melléknevek fokozása. Alap- és középfok. Három változó jellemzése, 

a felsőfok gyakorlása. 

Igeragozás:  

– Egyes szám, többes szám. Személyes névmások, személyragok. 

– Igeidők: jelen-, múlt- és jövő idő. A „fog” ige használata. 

Mondattan:  

– Kijelentő mondat, kérdő mondatok. 

– Bővített és összetett mondatok. 

– Állító és tagadó mondatok. 

– A magán és közéleti kommunikáció tipikus helyzetei, 

kifejezésmódjuk. 

 

 Élőben és magnetofonról hallgatott 

beszédmódok értékelése: motyogás, halk, 

hangos, érthető beszéd, hadarás. 

 Artikulációs gyakorlatok. 

 Két tárgy, személy összehasonlítása. 

 A múlt, jelen és jövő összefüggéseinek 

felismerése. Igeidők használata egymás 

után, egymáshoz kapcsolva. 

 Képekről szógyűjtés, mondatalkotás adott 

szóval. 

 Ellentétes szópárok gyűjtése. 

Kapcsolódási pontok:Ének, zene: Ritmus és hallásfejlesztés. Olvasás, írás: Betűtanítás, szóolvasás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Társadalmi érintkezési formák és társas kapcsolatok körébe tartozó kifejezések. Hanghordozás, kiabálás, suttogás, súgás. 

Nyelvtani megnevezések. Magánélet, közélet körébe tartozó kifejezések. A gyakorolt nyelvtani formulákhoz kapcsolódó egyszerűsített kifejezések. 
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Témakör: Társadalmi érintkezési formák Előzetes tudás:Tulajdonságokat felismer, megnevez, beszédében 

hangulati elemeket megjelenít. 

 

Óraszám: 

 

40 Tantárgyi fejlesztési célok:Törekvés a kulturált, ápolt megjelenésre, társas helyzetekben adekvát viselkedésre és kommunikációra 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Rossz szokások felismerése, megnevezése, megváltoztatása. Személyes 

tér érzékelésére, tiszteletben tartására nevelés. Helyes és helytelen 

viselkedés megkülönböztetése. Megítélni a látott helyzetek motivációját. 

Az elsajátított viselkedésmódok szerint kulturált módon kapcsolatot 

tartani egyszerűbb helyzetekben. 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

Viselkedésmódok elemzése és megbeszélése. 

 Testtartás - beszélgetés során. 

 Ülés – leülés-felállás sorrendje, ülésmód. 

 Járás – a közlekedés módja csoporttal, párban, egyedül. 

 Tekintet – iránya beszélgetés közben. 

 Mimika – grimasz mások megnyilvánulása közben. 

 Gesztikulálás, mutogatás. 

 Távolságtartás – ismert és ismeretlen személlyel szemben. 

 Érintés – árnyalatok. 

 Megszólítás, köszönés – kor és nemek szerint. 

– Viselkedési szokások megbeszélése, elemzése. Az alkalmazkodás, 

beilleszkedési szokások kidolgozása, begyakorlása. 

– Köszönési módok megbeszélése (kinek, mikor, hogyan). Integetés, 

 

 Helyzetgyakorlatok, fotók és filmek 

megtekintése a témákkal kapcsolatosan, 

helyes és helytelen viselkedés 

szétválasztása. 

 A felsorolt helyzetekre rövid 

történetek eljátszása, a helyes és 

helytelen viselkedés elválasztása. 

 Iskolai helyzetekben a 

viselkedésmódok gyakorlása. 

 A már gyakorolt viselkedési szokások 

átismétlése, gyakorlása szituációkban. 

A helyzetek megbeszélése, a helytelen 

viselkedés javítása. 

 A köszönés módja és a köszönő felek 

közötti viszony megbeszélése. 

 Bemutatkozás módja – a felek közötti 

viszony szerinti változatok gyakorlása. 

 Helyzetgyakorlatok. 

 Illő öltözet, ruhatár használata, jegy 

bemutatása, hely megkeresése, helyes 

viselkedés előadás alatt (pl. nincs 

zörgés zacskóval; viselkedés idegen 

szomszéddal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értse a tárgyalt eseteket, vegye 

észre a helytelen viselkedést, 

alkosson róla véleményt. 

Képes legyen problémái 

megoldásához, feladata 

elvégzéséhez segítséget kérni, 

hasznosítani. 
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mint köszönési forma. 

– Kézfogás. Puszi. 

– Bemutatkozás – bemutatás. 

– Megszólítás (ismerős – idegen, fiatal – idős). 

– Beszélgetés társaságban, véleményalkotás, tanácskérés, kérdezés. 

– Vendégségben. 

– Vendéghívás, köszöntés, búcsúztatás, kínálás. 

– Ajándék átadás és átvétel. 

– Ajándék kiválasztásának szempontjai. 

– Mozi, színház, koncert, táncos rendezvény látogatása. 

– Felkérés táncra, elköszönés, udvarias visszautasítás. 

 

Kapcsolódási pontok: Életvitel és gyakorlat: vásárlás, közlekedés. Társadalmi ismeretek: Felkészülés a felnőtt életre: jó és rossz elkülönítése. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A témák feldolgozása során felmerülő kifejezések és fogalmak. Félszeg, tolakodó, bizalmaskodó, tisztelet. 

 

 

  



178 
 

Témakör: Előkészület a felnőtt életre Előzetes tudás: Ismeri és megbecsüli a felnőttek munkáját. 

Ismeri legfontosabb személyi adatait. Elkülöníti a helyest a 

helytelentől. 

 

Óraszám: 

 

35 

Tantárgyi fejlesztési célok:Óvatos viselkedés kialakítása kapcsolatok létesítése során. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Őszinte kapcsolat kialakítása az általa választott felnőttel. Megfelelő 

példakép választása környezetéből. A tárgyalt esetek megértése, helytelen 

viselkedés észrevétele, helyes megoldás megtalálása. A tanuló erkölcsi 

érzéke helyesen működjön.  

Személyes véleményt alkotni. Gondjait megosztani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Konfliktushelyzetek felismerése, megoldási módok kitalálása 

 Boltban vásárol, de nem elég a pénze az áru megvásárlására (mit 

tegyen?). 

 Az utcán leszólítja valaki (hogy reagáljon?). 

 Húsvéti locsoláskor alkohollal kínálják (mit tegyen?). 

 

Aktuálisan előforduló konfliktushelyzetek megbeszélése. 

 Gyermekkönyvek, filmek, ifjúsági filmek részleteiben megjelenő 

konfliktusok megoldása saját vélemény alapján, és a filmen. 

– Magán- és hivatalos jelleg elkülönítése. 

– Ismerkedés: bizalom, bizalmatlanság. 

 

 Képek alapján adott szituációk 

felismerése, a probléma elemzése, 

megoldás keresése. 

 A lehetséges megoldások eljátszása után 

a helyes megoldás kiválasztása, 

indoklása. 

 (Ismert sorozatokból részletek, a 

Kockásfülű nyúl című rajzfilm 

epizódjai, Frakk-filmek, Magyar 

népmesék). 

 Választás, megkülönböztetés (kinek 

szóló információt hallasz?). 

 Szituációs gyakorlatok a személyes 

iratok használatára (személyi 

igazolvány, bérlet, diákigazolvány, 

bankkártya, lakcím, lakáskulcs). 

 Előfordulható helyzetek a helyes és 

helytelen cselekvésre. 

 Helyzetgyakorlatok. Probléma 

megfogalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes őszinte kapcsolatot 

kialakítani, gondjait 

megosztani az általa 

kiválasztott felnőttel. 

Képes a helyes és helytelen 

viselkedést megnevezni, 

indokolni, és a gyakorlatban 

alkalmazni. 
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– Hol, kivel közölhetem személyes adataimat? (Önkormányzat, orvosi 

rendelő, rendőrség, iskola.) 

– Személyes adatok és iratok kezelésének módja. 

– Hol, mikor, hová, kinek a kérésére írom alá a nevemet? 

– Segítségkérés – személyi segítő. 

 

 

Kapcsolódási pontok:Életvitel és gyakorlat: vásárlás, közlekedés, vendéglátás,orvosi vizsgálat. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A konkrét helyzetekben felmerülő kifejezések és fogalmak tisztázása. Irigység, füllentés, becsapás, lopás. 
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Témakör: Társas kapcsolatok Előzetes tudás:Tulajdonságok megjelenítése. 

 

Óraszám: 

 

35 
Tantárgyi fejlesztési célok:Társakkal való együttműködés kialakítása, önuralom kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Elsajátított és begyakorolt udvariassági formulák helyes használata. Nyílt, 

őszinte, tisztelettudó kommunikációra való törekvés. Intimitás lényegének 

megismertetése a kommunikációban. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

Kapcsolat az osztályközösségben 

 Barát – haragos. 

 Felnőtt – tanuló. 

 Az átlagos érintkezés formái. Udvariassági formulák. 

 

Kapcsolat az intézményben 

 Tanárok, irodai dolgozók. 

 Karbantartók, konyhai dolgozók, porta. 

 Nemek közötti kapcsolat. Barátság és szerelem megkülönböztetése. 

 A fiúkra és lányokra jellemző viselkedési módok szabadidőben és 

munkában. 

 Nonverbális kommunikáció és illemszabályok. Arcmimika 

differenciált észlelése. 

 

 A helyes viselkedés és kommunikációs 

formulák elsajátítása és gyakorlása 

játékos szituációkban. 

 Társakra jellemző belső tulajdonságok 

összegyűjtése, csoportosítás nemek 

szerint 

 Grimaszok rögzítése, különböző 

arckifejezések megfigyelése tükör előtt. 

Egymás arckifejezésének utánzása 

 Arckifejezés, testtartás elemzése fotó ill. 

videó felvételek alapján. Megadott 

lelkiállapot megjelenítése arccal, testtel. 

 Tágabb környezetében adódó helyzetek, 

képek, ábrák stb. megértése 

(piktogramok, közlekedési táblák stb.). 

 Személyes tapasztalatok, saját 

kapcsolatok feltérképezése. 

 A másik nemmel szembeni viselkedés 

alapszabályainak állandó megbeszélése.  

 Elfogadható és nem megengedhető 

tényezők elemzése egy kapcsolatban. 

 Telefonálás gyakorlása mesterségesen 

kialakított és valós helyzetekben. 

 Viselkedés kötetlen helyzetben: 

köszönés, hangoskodás, öltözködés, 

tisztálkodás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen az interakciós fél 

érzelmeinek, gesztusainak, 

igényeinek felfogására. 

Kerülje a helyzethez nem illő 

viselkedést 
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 Lelkiállapot kitalálása arckifejezésből, az esetleges okok feltárása. 

 Szemmel, fejmozdulattal, mimikával, kézjellel kifejezett utasítás 

közlésének és megértésének gyakorlása. 

– Külső megjelenés eltérő helyzetekben. Reakció. 

– Képek, ábrák, szimbólumok, szituációk információinak megértése 

(postán, közintézményben).  

– Különböző társasági körök. 

– Osztályközösség, iskolai barátok, az intézmény dolgozói, családtagok, 

gyermekek, fiatalok más intézményekből. 

– A telefonálás illemszabályai. 

– Viselkedés kötött és kötetlen élethelyzetben (szabadidőben). 

– Ápoltság, rendezettség, célnak megfelelő öltözék (sporthoz, ünnepre 

stb.). 

 

 

 

Kapcsolódási pontok:Társadalmi ismeretek: önismeret, társas kapcsolatok. Környezetismeret: Az emberi test, egészségvédelem. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:barát, barátságos, ellenség, ellenfél, barátságtalan, elutasítás, elutasító, szeretet, szerelem, intimitás, szigorú, ideges, gondterhelt, 

vidám, alkalom, ápolt, rendezett, kezelési útmutatók ábrái, közlekedési táblák. 
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Témakör: Médiaismeret Előzetes tudás:Helyes, helytelen elkülönítése 

 

Óraszám: 

 

40 Tantárgyi fejlesztési célok: Egyensúlyra törekvés a szabadidő eltöltése során. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Helyes viselkedés a könyvtárban. Könyvek, folyóiratok helyes 

kezelése, kímélése. Eszközök balesetmentes és rongálásmentes 

kezelése. Egyszerűbb szókincsű írott anyagból a lényeget megérteni. 

Kedvenc műsorát kiválasztani és figyelemmel kísérni. Baleset- és 

rongálásmentesen használni az eszközöket a megszabott keretek 

között. Egyensúlyra törekedni a szabadidő eltöltése során. Törekedni 

az önkorlátozásra. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Tömegkommunikációs műfajok és eszközök közötti tájékozódás. 

 Elektronikus hordozók (számítógép, TV, Videó, DVD, CD, 

játékok) használata (lejátszás, be-, kikapcsolás, működtetés). 

 Kisközösségi kommunikáció alapvető helyzetei, 

magatartásformái. 

 Könyvtárhasználat. A kívánt könyv, kiadvány megkeresése, 

kiválasztása. 

– Írott kommunikáció áttekintése: szórólapok, reklámok, 

terméktájékoztatók, korosztálynak megfelelő újságok, folyóiratok 

áttekintése. 

 Mindennapos, szokásos médiahasználat (rádió, TV).  

– A műsorok kiválasztásának szempontjai (pl.: korosztályos ajánlás, 

időpont, családi időbeosztás stb.). 

– Véleményalkotás, vitakészség alakítása. 

 

 A kívánt eszköz kiválasztása, 

működtetése. 

 Hang nélkül, csak mimika és 

testbeszéd alapján kitalálni a hírek 

tartalmát (szomorú, vidám, semleges 

hír: baleset bejelentése, 

sportgyőzelem, időjárás-jelentés stb.)  

 Hangkazetta, CD, DVD, videó, 

számítógép működtetése, 

internethasználat önállóan 

felügyelettel. 

 Műsorújság használata (időpont, 

műsor keresése). 

 Szerepjátékok: iskolai hírek, családi 

hírek. 

 Cím, író szerinti keresés – az 

ábécérend szerinti tájékozódás. 

 A termékek áttekintése, téma 

keresése, az olvasottak rövid 

összefoglalása (pl. hogyan ajánlanád 

társaidnak az adott cikket, miért 

érdekes az adott információ?). 

 Műsorújságból a kívánt program 

kiválasztása, az időpont 

megjegyzése, a látottak 

megbeszélése, mérlegelés 

megfogalmazása (tetszett, nem, 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen a valóságot és virtuális 

valóságot elkülöníteni. 

Képes legyen megfelelően 

viselkedni a könyvtárban, az 

állományt megfelelően kezelje. 
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 miért?). 

Kapcsolódási pontok: Információs eszközök használata: DVD, CD lejátszása, célzott internet használat. Társadalmi ismeret: tanulmányi séta, intézmény-

látogatások. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:A médiában használatos szófordulatok, kifejezések tartalma. A használat során előforduló kifejezések és fogalmak. 

Olvasójegy, tagdíj, katalógus, kölcsönzési idő lejár, hír, tájékoztató, készlet erejéig érvényes, tartalomjegyzék, előfizetés, ingyenes lap. 
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8. évfolyam 

 

Témakör: Beszédfejlesztés, anyanyelv Előzetes tudás:Képes verbális, nonverbális közlésre, beszédében 

mondatbővítményeket használ. 

 

Óraszám: 

 

30 Tantárgyi fejlesztési célok:Nyelvtanilag helyes beszéd kialakítása. Az elsajátított és a begyakorolt udvariassági formulák használata. 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Szókincs bővítése, pontosítása. Nyelvtani ismeretek bővítése, 

rendszerezése. Reális értékelés kialakítása önmagára és környezetére 

vonatkozóan. Lehetőség szerint érthető, összefüggő beszéd kialakítása. 

Hangerőt szabályozni, suttogni, súgni. 

Analóg mondatokat alkotni. Önmagát és környezetét reálisan értékelni. 

Törekvés érthető, összefüggő beszédre. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Artikulációs ügyesítés. Kiejtés javítása. 

– A hang közvetítő szerepe: hanghordozás változtatása, a közlés 

tartalma közötti összefüggés. 

Hangtan: 

– Hangok – magánhangzók (rövid, hosszú párok).  

– Mássalhangzók: egyjegyű-kétjegyű, rövid-hosszú. 

Szótan:  

– Főnév (személyek és tárgyak nevei), ige (cselekvések megnevezése), 

 

 Artikulációs gyakorlatok. 

 Különböző hangnemű beszéd azonos 

tartalommal (unott, érdeklődő, gúnyos, 

gyűlölködő stb.) hanghordozás és 

tartalom kapcsolata. 

 Térbeli- és időbeli viszonyok 

meghatározása. 

 Három tárgy, személy összehasonlítása. 

 Kijelentő mondatok átalakítása kérdővé, 

válasz a kérdésre. 

 A cselekvést értékelő kérdésre állító, a 

valóságnak nem megfelelő kérdésekre 

tagadó mondatok szerkesztése. 

 Élőben, és magnetofonról hallgatott 

beszédmódok értékelése: motyogás, halk, 

hangos, érthető beszéd, hadarás. 

 Magánhangzók, rövid-hosszú párok 

megkülönböztetése.  

 Hangok – betűk csoportosítása 

változatos szempontok szerint. 

 Az ábécé ismerete, nevek névsorba 

rendezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes helyesen használni a 

megtanult nyelvtani formákat. 

Tiltó mondatokat 

megfogalmaz. 
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melléknév (tulajdonságok). 

– Határozószó (viszonyszavak).  

– Melléknevek fokozása. Alap- és középfok. Három változó jellemzése, 

a felsőfok gyakorlása. 

Igeragozás:  

– Egyes szám, többes szám. Személyes névmások, személyragok. 

– Igeidők: jelen-, múlt- és jövő idő. A „fog” ige használata. 

Mondattan:  

– Kijelentő mondat, kérdő mondatok. 

– Bővített és összetett mondatok. 

– Állító és tagadó mondatok. 

– A magán és közéleti kommunikáció tipikus helyzetei, 

kifejezésmódjuk. 

 Tulajdonnevek (emberek neve, 

városok neve stb.) gyűjtése, 

helyesírása. 

 Cselekvések megnevezése.  

 Szókincs- és témavariációk eltérő 

helyzetekben. 

 

Kapcsolódási pontok:Ének, zene: Ritmus és hallásfejlesztés. Olvasás, írás: Betűtanítás, abc-be rendezés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Magánélet, közélet körébe tartozó kifejezések. A gyakorolt nyelvtani formulákhoz kapcsolódó egyszerűsített kifejezések. 

Hanghordozás, kiabálás, suttogás, súgás. Nyelvtani megnevezések. 
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Témakör: Társadalmi érintkezési formák Előzetes tudás:Helyes, helytelen viselkedés megkülönböztetése, 

véleményformálás. Segítségkérés, hasznosítás. 

 

Óraszám: 

 

40 Tantárgyi fejlesztési célok: Törekvés a kulturált, ápolt megjelenésre, társas helyzetekben adekvát viselkedésre és kommunikációra. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A látott helyzetek motivációjának megértése, ill. megítélése. A helyes és 

helytelen viselkedést megnevezni, indokolni, és a gyakorlatban 

alkalmazni. Az elsajátított viselkedésmódok szerint kulturált módon 

kapcsolatot tartani egyszerűbb helyzetekben. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Viselkedési szokások megbeszélése, elemzése. Az alkalmazkodás, 

beilleszkedési szokások kidolgozása, begyakorlása. 

 Bemutatkozás – bemutatás. A kéznyújtás sorrendje. 

 Megszólítás (ismerős – idegen, fiatal – idős) 

 Beszélgetés társaságban, véleményalkotás, tanácskérés, kérdezés. 

 Vendégségben. 

 Vendéghívás, köszöntés, búcsúztatás, kínálás. 

 Ajándék átadás és átvétel. 

 Ajándék kiválasztásának szempontjai. 

 Mozi, színház, koncert, táncos rendezvény látogatása. 

 Felkérés táncra, elköszönés, udvarias visszautasítás. 

– Köszönési módok megbeszélése (kinek, mikor, hogyan). Integetés, 

mint köszönési forma. 

– Kézfogás. Puszi. 

 

 Fotók, videók megtekintése a témákkal 

összefüggésben. 

 Helyzetgyakorlatok: köszönés, 

bemutatkozás. 

 A már gyakorolt viselkedési szokások 

átismétlése, gyakorlása szituációkban. A 

helyzetek megbeszélése, a helytelen 

viselkedés javítása. 

 Illő öltözet, ruhatár használata, jegy 

bemutatása, hely megkeresése, viselkedés 

előadás alatt (zörgés zacskóval, 

viselkedés idegen szomszéddal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes elsajátítani a szociális 

beilleszkedéshez szükséges 

készségeket, képességeket. 

Képes tiszteletben tartani és 

érzékelni a személyes tér 

határait. Képes önmaga és 

mások viselkedését 

igazságosan és mértékletesen 

megítélni. Képes önmagát és 

környezetét reálisan értékelni. 
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Kapcsolódási pontok: Életvitel és gyakorlat: vásárlás, közlekedés, vendégség. Társadalmi ismeretek: Felkészülés a felnőtt életre: jó és rossz elkülönítése. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Félszeg, tolakodó, bizalmaskodó, tisztelet. A témák feldolgozása során felmerülő kifejezések és fogalmak. tisztázása. 
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Témakör: Előkészület a felnőtt életre Előzetes tudás:Képes őszinte kapcsolatot kialakítani, gondjait 

megosztani az általa kiválasztott felnőttel. 

Képes a helyes és helytelen viselkedést megnevezni, indokolni, és 

a gyakorlatban alkalmazni. 

Óraszám: 

 

35 

Tantárgyi fejlesztési célok:Óvatos viselkedés kialakítása kapcsolatok létesítése során. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A tárgyalt eseteket megértetése, erkölcsi érzék fejlesztése. Helyes 

helytelen viselkedés elkülönítése, választott megoldás indoklása. 

Személyes véleményalkotás. Ismeretlen helyzetekben helyes viselkedési 

forma választása. Gondjait megosztani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Magán, és hivatalos jelleg elkülönítése. 

 Hol, kivel közölhetem személyes adataimat? (önkormányzat, orvosi 

rendelő, rendőrség, iskola) 

 Hol, mikor, kinek írom alá a nevemet? 

 Segítségkérés – személyi segítő, gyám. 

– Ismerkedés: bizalom, bizalmatlanság. 

 

 Választás, megkülönböztetés (kinek szóló 

információt hallasz?). 

 Személyes adatok és iratok kezelésének 

módja. 

 Szituációs gyakorlatok a személyes iratok 

használatára (személyi igazolvány, bérlet, 

diákigazolvány, bankkártya, lakcím, 

lakáskulcs). 

 Helyzetgyakorlatok: helyes, helytelen 

viselkedés. Probléma megfogalmazása. 

 

 

Képes önkifejezéséhez verbális 

és nonverbális közlési 

formákat használni. 

Képes személyes 

véleményalkotásra. 

Képes hétköznapi 

helyzetekhez adekvát 

megnyilvánulással 

viszonyulni, ismerni és 

alkalmazni a társadalmi 

együttélés normáit. 

 

Kapcsolódási pontok:Társadalmi ismeretek: Állampolgári ismeretek, hivatalos dokumentumok használata. 

Elvárt és javasolt fogalmak:Konkrét helyzetekben felmerülő kifejezések és fogalmak tisztázása. Irigység, füllentés, becsapás, lopás.  
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Témakör: Társas kapcsolatok Előzetes tudás: Képes legyen az interakciós fél érzelmeinek, 

gesztusainak, igényeinek felfogására. Kerülje a helyzethez nem 

illő viselkedést. 

Óraszám: 

 

35 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: Alkalmazkodó képesség fejlesztése, egymás megértésének segítése. Együttműködés a társakkal barátságos, 

befogadó közegben. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Nyílt, őszinte kommunikációra törekvés. Tudja, hogy mit tehet mások 

előtt és mit nem (pl.: diákszerelem megnyilvánulásai). 

Helyesen használni az elsajátított és begyakorolt udvariassági formulákat. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Szokatlan külső megjelenésre való reagálás. 

 Képek, ábrák, szimbólumok, szituációk információinak megértése 

(postán, közintézményben).  

 Különböző társasági körök. 

 Osztályközösség, iskolai barátok, az intézmény dolgozói, 

családtagok, gyermekek, fiatalok más intézményekből. 

 Párkapcsolatok az iskolában. Diákszerelem. 

 A telefonálás illemszabályai. 

 Viselkedés kötött és kötetlen élethelyzetben (szabadidőben). 

– Ápoltság, rendezettség, célnak megfelelő öltözék (sporthoz, ünnepre 

stb.). 

 

 

 

 Ápoltság, rendezettség, célnak megfelelő 

öltözék. (sporthoz, ünnepre, stb.). 

 Tágabb környezetében adódó helyzetek, 

képek, ábrák stb. megértése 

(piktogramok, közlekedési táblák stb.). 

 Személyes tapasztalatok, saját 

kapcsolatok feltérképezése. 

 A másik nemmel szembeni viselkedés 

alapszabályainak állandó megbeszélése.  

 Elfogadható és nem megengedhető 

tényezők elemzése egy kapcsolatban. 

 Telefonálás gyakorlása mesterségesen 

kialakított és valós helyzetekben. 

 

 Tágabb környezetében adódó 

helyzetek, képek, ábrák stb. megértése 

(piktogramok, közlekedési táblák stb.). 

 Személyes tapasztalatok, saját 

kapcsolatok feltérképezése. 

 A másik nemmel szembeni viselkedés 

alapszabályainak állandó 

megbeszélése.  

 Elfogadható és nem megengedhető 

tényezők elemzése egy kapcsolatban. 

 

 

 

 

 

 

A testbeszéd információközlő 

értékét ismeri, képes 

válaszreakciókra, érzelmein 

uralkodik. 

Képes az elsajátított 

viselkedésmódok szerint 

kulturált módon kapcsolatot 

tartani egyszerűbb 

helyzetekben. 
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 Telefonálás gyakorlása mesterségesen 

kialakított és valós helyzetekben. 

 Viselkedés kötetlen helyzetben: 

köszönés, hangoskodás, öltözködés, 

tisztálkodás. 

Kapcsolódási pontok: Életvitel és gyakorlat: piktogramok értelmezése. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Barát, barátságos, ellenség, ellenfél, barátságtalan, elutasítás, elutasító, szeretet, szerelem, intimitás, szigorú, ideges, 

gondterhelt, vidám, alkalom, ápolt, rendezett, kezelési útmutatók ábrái, közlekedési táblák. 
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Témakör: Médiaismeret Előzetes tudás:Képes a valóságot és virtuális valóságot 

elkülöníteni. Képes megfelelően viselkedni a könyvtárban, az 

állományt megfelelően kezeli. 

 

Óraszám: 

 

40 

Tantárgyi fejlesztési célok:A szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Egyszerűbb szókincsű írott anyagból a lényeg megértése. Kedvenc műsor 

kiválasztása és figyelemmel kísérése. Egyensúlyra törekvés a szabadidő 

eltöltése során. Önkorlátozásra törekvés. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Tömegkommunikációs műfajok és eszközök közötti tájékozódás. 

 Írott kommunikáció áttekintése: (szórólapok, korosztályának 

megfelelő folyóiratok, műsorújság, reklám, időjárás-jelentés). 

 Elektronikus hordozók (számítógép, TV, Videó, DVD, CD, játékok) 

használata (lejátszás, be-, kikapcsolás, működtetés). 

 Mindennapos, szokásos médiahasználat (rádió, TV).  

 A műsorok kiválasztásának szempontjai (pl.: korosztályos ajánlás, 

időpont, családi időbeosztás, stb.). 

 Véleményalkotás, vitakészség alakítása. 

– Egyszerűbb szókincsű írott anyagból a lényeget megérteni. 

– Kedvenc műsorát kiválasztani és figyelemmel kísérni. 

– Baleset- és rongálásmentesen használni az eszközöket a megszabott 

keretek között. 

– Egyensúlyra törekedni a szabadidő eltöltése során. 

– Törekedni az önkorlátozásra. 

 

 

 Műsorújság használata (időpont, műsor 

keresése). 

 Hangkazetta, CD, DVD, videó, 

számítógép működtetése önállóan 

felügyelettel. 

 Műsorújságból program kiválasztása, az 

időpont megjegyzése, a látottak 

megbeszélése, kritika megfogalmazása 

(tetszett, nem, miért?). 

 Szerepjátékok: iskolai hírek, családi 

hírek. 

 Cím, író szerinti keresés – az 

ábécérend szerinti tájékozódás. 

 A termékek áttekintése, téma keresése, 

az olvasottak rövid összefoglalása (pl. 

hogyan ajánlanád társaidnak az adott 

cikket, miért érdekes az adott 

információ?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes megérteni az ábrák, 

szimbólumok, szituációk 

információit, egyszerűbb 

szókincsű írott anyagból a 

lényeget megérteni. 

Képes az önkorlátozásra a 

szórakoztató elektronikai 

eszközök használatakor, és az 

életkori kötöttségeket 

figyelembe venni 
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műsorválasztás során. 

 

Kapcsolódási pontok:Információs eszközök használata: DVD, CD lejátszása, célzott internet használat.Olvasás, írás: Értő olvasás, Társadalmi ismeret: 

tanulmányi séta, intézmény-látogatások. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A médiában használatos szófordulatok, kifejezések tartalma. Olvasójegy, tagdíj, katalógus, kölcsönzési idő lejár, hír, 

tájékoztató, készlet erejéig érvényes, tartalomjegyzék, előfizetés, ingyenes lap. 
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Összegzett tanulási eredmények 

a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló képes 

 verbális közlésre (organikus akadályozottság esetén nonverbálisra); 

 mondatbővítményeket és múlt időt használni, kifejezni magát bővített mondatokkal, mellékneveket, határozószókat, 

igekötőket használni spontán beszédében; 

 helyesen használni megtanult nyelvtani formákat, tiltó mondatokat fogalmazni; 

 megérteni a tárgyalt eseteket, észrevenni a helytelen viselkedést, indokolni a választott megoldást, helyes erkölcsi 

érzéke kialakult; 

 a tájékozódáshoz, problémamegoldáshoz, feladata elvégzéséhez segítséget kérni, elfogadni és hasznosítani; 

 elsajátítani a szociális beilleszkedéshez szükséges készségeket, képességeket, tiszteletben tartani és érzékelni a 

személyes tér határait; 

 önmaga és mások viselkedését igazságosan megítélni; 

 önmagát és környezetét reálisan értékelni; 

 önkifejezéséhez verbális és nonverbális közlési formákat használni; 

 személyes véleményalkotásra; 

 hétköznapi helyzetekhez adekvát megnyilvánulással viszonyulni, ismerni és alkalmazni a társadalmi együttélés 

normáit; 

 a helyes és helytelen viselkedést megnevezni, indokolni, és a gyakorlatban alkalmazni; 

 őszinte kapcsolatot kialakítani, gondjait megosztani az általa kiválasztott felnőttel; 

 az interakciós fél érzelmeinek, gesztusainak, igényeinek felfogására, kerülni a feltűnő, oda nem illő viselkedést. 

A testbeszéd információközlő értékét ismeri, képes válaszreakciókra, érzelmein uralkodik. 

A tanuló képes 

 az elsajátított viselkedésmódok szerint kulturált módon kapcsolatot tartani egyszerűbb helyzetekben; 

 megérteni az ábrák, szimbólumok, szituációk információit, egyszerűbb szókincsű írott anyagból a lényeget megérteni; 

 az önkorlátozásra a szórakoztató elektronikai eszközök használatakor, és az életkori kötöttségeket figyelembe venni 

műsorválasztás során; 

 a valóságot és a virtuális valóságot elkülöníteni; 

 kiválasztani és figyelni kedvenc műsorát; 

 megfelelően viselkedni a könyvtárban, a papíralapú termékeket helyesen, kímélően használni.  
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Olvasás-írás 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Évfolyam: 1. – 8. 

 

 

A tantárgy célja: hogy megalapozza és fejlessze az olvasás-írás elsajátításához és gyakorlásához szükséges alapkészségeket és a fogalmi gondolkodást, 

fejlessze a kommunikációs képességet, a grafomotorikát és az artikulációt. 

 

Feladat: elérni, hogy az életkornak és az egyéni képességeknek megfelelő olvasási és írási technikák folyamatos fejlesztésével és alkalmazásával a tanuló 

legyen képes az információkat elemi szinten megszerezni, átadni, legyen képes könnyen érthető, rövid szöveg elolvasására, értelmezésére, néhány egyszerű 

gondolat leírására egyre kevesebb segítséggel. 

 

A tanulóval szemben támasztott elvárás, hogy folyamatosan legyen képes megismerni az olvasott és írott betűk, szavak, egyszerű mondatok jelentéstartalmát, 

váljon igénnyé az egyszerűírásos utasítások, figyelmeztetések, feliratok értelmezése, alakuljon ki a tevékenységek és információk piktogramos 

megjelenítésének értelmezési képessége, folyamatosan bővüljön a környezetben előfordulóírásos utasítások megértése, követése. 

 



195 
 

A képességeknek megfelelő szinten váljon igényévé az olvasási és írási tevékenységekkel összefüggő szabadidőeltöltés lehetőségeinek gyakorlása, alakuljon 

ki a környezet iránti érdeklődés, az ismeretek megszerzésére irányuló spontán törekvés. Az elsajátított olvasási technikával alakuljanak ki olyan képességek, 

amelyek hozzásegítik a tanulót a kommunikációs eszközök használatához, a mindennapi életbe való beilleszkedéshez. 

Hivatalos iratok, űrlapok kitöltése során ismerje fel, segítséggel vagy önállóan alkalmazza személyes adatait, és védje azokat az illetéktelen használóktól. 

 

A tantárgy feladata valamennyi betűtípus megismertetése (kicsi-nagy, nyomtatott-írott), a feliratokon, számítógépes billentyűkön történő biztos eligazodás 

érdekében. 
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Évfolyamok 1.-2. 3.-4. 5.-6. 7.-8. 

Heti óraszám 2 3 4 2 

Éves óraszám 72 108 144 72 

 

 

Témakör / Évfolyam 1. a 1. m 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Beszédfejlesztés 10 10 10 5 5 8 7 - - 

2. Térorientációs gyakorlatok 10 10 10 10 10 7 8 - - 

3. Finommozgások fejlesztése 10 10 10 10 10 - - - - 

4. Szem-kéz koordinációjának 

fejlesztése. 
10 10 10 10 10 - - - - 

5. Emlékezet-, gondolkodás- és 

figyelemfejlesztés 
10 10 10 - - - - - - 

6. Íráselemek tanítása. 22 22 22 10 10 - - - - 

7.  Betűtanítás - - - 23 23 44 44 15 15 

8. Olvasás - - - 20 20 25 25 20 20 

9. Írás - - - 20 20 35 35 15 15 

10. Értő olvasás - - - - - 25 25 22 22 

Éves óraszám 72 72 72 108 108 144 144 72 72 

 



197 
 

 

1–2. évfolyam 

 

Az első két évfolyamon az olvasás-írás képességének előkészítése folyik. Minden tevékenység arra irányul, hogy a tanulók érdeklődését felkeltse az írásos 

információ megszerzésére, megalapozódjanak az olvasás és írás elsajátításához nélkülözhetetlen képességek.  

 

Ehhez a gondolkodási, érzékelési és észlelési funkciók közül elsősorban a figyelemre, az emlékezetre, a szem-kéz koordinációra, a finommanipulációra van 

szükség. 

 

Az erkölcsi nevelés területét megalapozza az egyszerű szabályok betartása, a feladatok elvégzésének és a csoportos fejlesztési helyzetnek megfelelő 

viselkedés, segítőkész magatartás a társakkal, egyszerű utasítások megértése és végrehajtása, a szabályok megismerése, a rendezett környezetre, a tanszerek, 

eszközök megóvására való igény kialakítása. 

 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésében fontos szerepet tölt be a megfelelő pozitív hozzáállás kialakításával, a türelem magalapozásával, a 

feladatok végrehajtásával, a társak próbálkozásainak kivárásával és az alkalmazkodóképességgel. 

 

A tanulás tanítását segíti az írásos, képes információk megszerzése iránti igény kialakulása és a tanulás iránti érdeklődés 
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1. alapozó 

 

Témakör: 1. Beszédfejlesztés. Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Hangképző szervek szabályozásának kialakítása, erősítése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Utánzókészség kialakítása. Hallásdifferenciáló készség fejlesztése. 

Beszédmotiváció egyszerű mondókákkal, versekkel, mozgásos 

játékkal kísérve. Környezet tárgyait, azok rendeltetését megismerni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Beszédtechnika fejlesztése. 

– Hallásfigyelem- fejlesztése. 

– Ritmusérzék fejlesztése együttműködéssel. 

– Szókincsbővítés. 
– Kommunikációs készségfejlesztés. 

 

 

 Légzésgyakorlatok utánzással. Hangképző 

szervek használatának tudatosítása, 

gyakorlása. 

 Szabályos légzést kialakítani, a levegőt 

megfelelően beosztani. 

 Megfelelő hangerőt használni spontán 

beszéd során. 

 Ajak- és nyelvgyakorlatok. Artikulációs 

gyakorlatok. 

 Hangok artikulálása, szájról olvasás, 

állathangok utánzása. 

 Hangforrások, ismert dallamok felismerése, 

differenciálása. 

 Környezet alapvető hangjait 

megkülönböztetni, a hangforrások irányát 

felismerni. 

 Kétütemű gyakorlat végzése utánzással. 

 3–4 hangból álló ritmus letapsolása 

utánzással. 

 A tanulókat körülvevő közvetlen 

környezetben lévő személyek, tárgyak 

megnevezése. 

 Képolvasás. 

 Tevékenységek megnevezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédszervi gyakorlatok 

végzésénél legyen 

együttműködő. 

 

Ismerje fel környezete hangjait, 

zörejeit, társai és a vele 

foglalkozó felnőttek hangját. 
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 Egyeztetés: tárgyat tárgyal, tárgyat képpel. 

 Rákérdezésre adekvát válaszok, jelzések 

adása. 

 Játékos utasítások végrehajtása. 

 Versek, dalok szövegének értelmezése. 

 Köszönés, megszólítás. 

 Irányított közös játék társakkal. 

Szerepjátékokban a mindennapi 

tevékenységek lejátszása. 

 Új szavak ismétlése, alkalmazása 

párbeszédekben. 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Ének, zene: ritmizálás, hallásfejlesztés, Kommunikáció, logopédiai gyakorlatok, Játékra nevelés: szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Fontosabb hangképző szervek nevei, kilégzés, belégzés. A mozgásokban részt vevő testrészek megnevezése. 

Némán, halkan, hangosan. Lassú, gyors, egyenletes. 

Kérdés, felelet, ki? mi? hol? (miért? mikor?) kérdések értelmezése. 

Alapvetőérintkezési formulák. (Rokon, barát, idegen.) 

Munka, játék. Kedélyállapot kifejezésére szolgáló szavak. Térirány-meghatározások. 
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Témakör: 2. Térorientációs gyakorlatok Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Eligazodás nagyobb, ismert térben, helymeghatározás követése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A téri relációs fogalmak megértése és helyes alkalmazás cselekvés 

során. Soralkotás, balról jobbra haladás spontán módon és/ vagy 

segítséggel. A bal-jobb oldal, irány differenciálása jelölés 

segítségével. Testséma kialakítása. 

A könyvek, papírlapok kíméletes használata, előre, hátra lapozás 

egyesével. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Téri relációk felismerése, létrehozása. 

– Relációs fogalmak 

– Irányok. 

– Eligazodás nagyobb térben (tanterem). 

– Irányjelző nyilak ismerete és használata 

– Eligazodás két dimenzióban (könyv, feladatlap) 

 

 Tárgyak helyének meghatározása, 

egymáshoz viszonyítása.  

 Téri relációk létrehozása közösen, 

együttműködéssel (alá, fölé, elé, mellé) 

 Eldugott tárgyak keresése, 

helymeghatározások.  

 Téri relációk gyakorlása képi síkon 

(feladatlapon) 

 Soralkotás tárgyakkal, képekkel, rajzzal. 

 Térirányok nagymozgásokkal.  

 Testrészek megmutatása, megnevezése.  

 Nyilak elhelyezése, megfigyelése padokon, 

táblán, feladatlapokon 

 Adott ábra, kép megkeresse könyvben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködéssel legyen képes 

ritmikus sorokat kirakni. 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés: didaktikai játékok. Kommunikáció: térbeli tájékozódás, viszonyítás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Elöl, hátul, középen, oda, vissza, alatt, fölött, mellett, alá, fölé, mellé, ki, be, fel, le.  

Irányhatározók: (bele, fölé, mögé), balra, jobbra, középen, bal, jobb, középső, szemben, háttal. 

Könnyen érzékelhető ellentétpárok: hideg-meleg, sötét-világos, felnőtt-gyerek, öreg-fiatal, férfi-nő. 

Ki? Mi? Kérdőszó. Tárgy, személy. 
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Témakör: 3. Finommozgások fejlesztése.  Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Ujjak ügyesítése.  

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A tanuló hüvelyk- és mutatóujjának egyenkénti, önálló mozgatása. 

Tárgyak megfogása két-, illetve három ujjal. Keményebb agyagok, 

vastagabb drótok alakítása, megmunkálása. A zsírkréta, kréta, ceruza 

helyes fogása és tudatos irányítása. Író- és rajzeszközök használata 

megfelelő nyomatékkal. Ismert tárgyak felismerése tapintással. Ujjak 

egyenkénti, akaratlagos mozgatása. A szerszámok rendeltetésszerű 

használata utánzással. Kételemes mozdulatsor felidézése, utánzása 

megfigyelés után. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Ujjak irányított mozgatása. 

– Tevékenység apró tárgyakkal. 

– Kéz izomzatának fejlesztése. 

– Helyes, szabályos, célszerű ceruzafogás elsajátítása, gyakorlása. 

– Megfelelő nyomaték gyakorlása 

– Érzékelési gyakorlatok tapintással. 

– Ujjak mozgatásának finomítása. 

– Eszközök, szerszámok fogása. 

– Mozdulatok utánzása. 

 

 Játékos gyakorlatok: „zongorázás”, kopogás, 

integetés.  

 Kopogás alul, felül, kívül, belül, elöl, hátul. 

Mozdulatok utánzása. 

 

 Gyöngy felszedése, Pötyi játék használata, 

papír tépkedése, mozaik ragasztása. 

 Gyurmázás: gyúrás, nyomkodás, lapítás, 

hengerítés, gömbölyítés. 

 Színezés, spontán rajzolgatás. 

 Tárgyak felismerése, kiválasztása tapintással. 

 Érzékelhető tulajdonságok megismerése 

(forma, szilárdság) együttműködéssel. 

 Szerelés fogóval, anyacsavarral stb. 

 Mozdulatok alapján mindennapi tevékenység 

felismerése, utánzása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceruzanyomatéka közelítse 

meg az alkalmazás helyes 

technikáját. 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés: gyakorló játék, kéz és ujj-játékok. Ábrázolás-alakítás: papírtépés, sodrás, gyurmázás. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Ujjak, egyenes, behajlított ujj. Kicsi, nagy, egy darab, kerek, lapos, egyenes, görbe, erősen, gyengén, 

álló-, fekvő egyenes, kör-, kapu- és csészevonal, sötét, halvány, sima, érdes, puha, kemény, gömbölyű, lapos, hosszú, rövid, vastag, vékony, dolgozik, játszik, 

szerszámok, baleset, óvatosság. 

 

 

  



203 
 

Témakör: 4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése. Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Formák helyes felismerése, megnevezése, egyeztetése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Labdadobás, -gurítás célirányosan, labdát elkapni. 

Kooperációs készség fejlesztése, nagymozgások utánzása. 

Stabil építményt készíteni viszonylag pontos illesztéssel. 

Kitartó munkavégzés néhány percig megfelelő mozdulatokkal. 

Szabály megértése és betartása, a tanuló képességei szerint. 

Feladatmegértés és feladatvégzés kevés segítséggel. 

Tekintetét tudatosan irányítani, fixálni. 

Feltűnő hasonlóságot megtalálni különböző tárgyakon. 

Kitartóan gyakorolni a nagyobb gombok begombolását, 

próbálkozások során a sikertelenséget elviselni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Célzott gurítás, dobás. 

– Építés kockával, dominóval, fűzés. 

– Határok betartása. 

– Pontok összekötése. 

– Szemtorna. 

– Formák összehasonlítása. 

– Soralkotások. 

 

 Együttműködéssel labda dobása, autó 

gurítása egymásnak, „kapuba”, célba. 

 Kockák egymásra rakása, építés 

párhuzamosan minta szerint. 

 Dominó élére állítása. 

 Fűzőtábla használata, nagy gyöngyök fűzése 

hurkapálcára, drótra, spárgára, ritmikus sor 

két színnel.  

 Mozaik kirakás, nyomdázás meghatározott 

helyre, rajzolás során keret tisztán hagyása, 

autó végig vezetése „úton”. 

 Festés szivaccsal, tenyérrel, ujjal. 

 Pontok közé ceruza, pálcika beillesztése, 

pontok összekötése ujjal, ecsettel, ceruzával. 

 Mozgó tárgy követése szemmel, tájékozódás 

egy szemmel. 

 Logikai játék, hasonló formák keresése, 

egyeztetés feladatlapon. 

 Nagy gyöngy fűzése. 

 Tárgyak csoportosítása szín, forma szerint 

(gyöngyök, gombok) 

 Függőleges sorok alkotása 

együttműködéssel. Ritmikus sor nyomdázása 

segítséggel. 

 Gyöngyfűzés segítséggel differenciált 

feladatadással. 

 Baba- és saját ruha gombolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködéssel legyen képes 

a kitartóan munkavégzésre 

néhány percig. 
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– Gombolás. 

 

 

Kapcsolódási pontok: Önkiszolgálás: gombolás, fűzés. Játékra nevelés: konstrukciós játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Gurítás-dobás, cél. A helyváltoztatásszinonimái. Kösd össze! Illesztés, igazítás, pontosság, gyöngysor, hosszabb, rövidebb, 

eleje, vége, közepe, betöltés, kihagyás, bele, mellé, találat, alapszínek, sötét, világos, hosszabb rövidebb. hosszában, keresztben, fordítva, méret, szín, forma, 

ugyanolyan, hasonló. Ruhadarabok neve. 
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Témakör: 5. Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Egyszerű összefüggések, különbségek, hasonlóságok felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Rövid szavakat utánamondani, ismételni, néhány percnyi szünet után 

felidézni. Változásokat észlelni, jelezni. 

Egyszerűösszefüggéseket felismerni, megfogalmazni. 

Halmazból egy-egy meghatározott tárgyat kiválasztani. 

Versek, mondókák értő elmondása (együttmondással). 

Ismert tárgyakat ismert fogalmak alá rendelni. 

Kérdések segítségével eseménykép tartalmát felidézni, elmondani. 

Vizuális figyelem, emlékezet fejlesztése. Logikai gondolkodás 

fejlesztése. Memória fejlesztése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Rövid szavak utánmondása 

– Tárgyak megfigyelése, változás észlelése 

– összefüggések felismerése. 

– Csoportosítás. 

– Mondókák együttmondással. 

– Szavak utánmondása. 

 

 Szavak felidézése és ismételt mondása 

játékos formában. 

 Tárgyak sorából „Mi tűnt el? Mi változott?” 

 Eseményképek feldolgozása, 

egyszerűösszefüggések felismerése. 

 Különbözőségek megfogalmazása tárgyak 

segítségével 

 Tárgyak hasonlóságának felismerése, 

általánosítás. 

 Színek szerinti válogatás. 

 A tárgyak csoportosítása, az oda nem illő 

megkeresése – indoklás közösen, 

általánosítás közösen segítséggel. 

 Mondókák, versek kiválasztása tartalom 

alapján, rákérdezéssel, tartalom elmondása. 

 Egyes szavak, képről alkotott mondatok 

azonnali és késleltetett utánamondása. 

 Lefordított képek megtalálása, képes lottó, 

puzzle-k.  

 Tematikus kép szereplői, tevékenységük 

felidézése emlékezetből, kérdések 

segítségével. 

 Lefordított képek megtalálása, képes lottó, 

puzzle-k.  

 Memória, emlékezet fejlesztése mondóka 

tanulásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes 5, majd 10 perces 

feladat elvégzésére 

együttműködéssel. 

 

 

 

Legyen képes változásokat 

észlelni, jelezni. 
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– Versek, dalok, mondókák tanulása. 

– Figyelemfejlesztő játékok. 

– Képolvasás 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés: didaktikus játékok. Kommunikáció: versek, mondókák közös és egyéni elmondása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Ugyanaz, még egyszer, ugyanolyan, hasonló(részben ugyanolyan). Miért? kérdés, válasz. Étel, ruhanemű, jármű, játékok, 

bútorok, edények, járművek, funkciójuk. 
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Témakör: 6. Íráselemek tanítása. Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

22 Tantárgyi fejlesztési célok: Tárgyak válogatása forma alapján. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Alapformák egyeztetése, biztos differenciálása, felismerése a 

környezet tárgyain. Felismerhető formákat létrehozni segítséggel, 

különböző eszközökkel. Tanszerek rendeltetésszerű használata. 

Vonalközt figyelembe venni. 

Az instrukciók pontos követése. Az egyenes és görbe vonalak tudatos 

használata. Az íráshoz szükséges körülmények megszokása. 

A folyamatos munka idejének fokozatos növelése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Formák differenciálása, egyeztetése. 

– Formák megfigyelése, körüljárása, átrajzolása. 

– Irányok követése. 

– Irányított vonal húzása, átírás.  

– Helyes testtartás, ceruzafogás kialakítása. 

– Határok betartása.  

– Könyv, füzet használata. 

 

 

 Tárgyak megfigyelése, összehasonlítása, 

felismerése tapintás útján. 

 Szögletes és kerek formák válogatása. 

 Szögletes és kerek formák kirakása, 

átrajzolása homokba bottal, papírra ujjal, 

ecsettel, ceruzával. 

 Ritmikus sor kirakása (korong és pálcika) 

balról, jobbra. 

 Felismerhető formákat létrehozni 

segítséggel, különböző eszközökkel. 

 Ábrák kiegészítése, egyszerű formák 

rajzolása meghatározott helyre, széles 

vonalközbe. 

 Járással padlóra rajzolt alakzatok 

körbemozgása. 

 Egyenes és görbe vonal követése. 

 Szögletes és kerek formák kirakása, 

átrajzolása homokba bottal, papírra ujjal, 

ecsettel, ceruzával együttműködéssel. 

 Álló, fekvő egyenes írása. 

 Vonal rajzolása le, fel, jobbra, balra. 

 Szabad rajz, ceruzafogás gyakorlása. 

 Egyenes, kör, csigavonal, egyszerű szögletes 

formák szabályos átírása, másolása áttetsző 

papírra. 

 Nagyalakú rajz kitöltése – színezés 

zsírkrétával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceruza nyomatéka közelítse 

meg az alkalmazás helyes 

technikáját. 

 

A folyamatos munka idejének 

fokozatos növelése. 
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 Könyv és füzet lapozgatása, előre, hátra 

lapozás.  

 Képek keresése, füzet lapozása, sorok 

teleírása, kihagyása, szóköz. 

 Ábrák, pontok összekötése homokban, táblán, 

feladatlapon. 

 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: téri tájékozódás. Ábrázolás-alakítás: homoktáblán, gríztáblán rajzolgatás ujjal, bottal. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Egyszerű formák: kerek, szögletes, széles, keskeny, rövid, hosszú, egyenes, görbe, kör- és csigavonal. Összehasonlítás: 

ugyanolyan, ugyanúgy, ugyanarra, ugyanoda. Helymeghatározások. A könyvben való tájékozódás: üres sor, tele sor, ujjnyi köz, vastag vonal. Kösd össze!  

Kerüldki! 
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1. megerősítő 

 

Témakör: 1. Beszédfejlesztés. Előzetes tudás: Szemkontaktus felvétele, tartása. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Hangképző szervek szabályozásának kialakítása, erősítése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Utánzókészség kialakítása. Hallásdifferenciáló készség fejlesztése. 

Beszédmotiváció egyszerű mondókákkal, versekkel, mozgásos 

játékkal kísérve. Környezet tárgyait, azok rendeltetését megismerni. 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Beszédtechnika fejlesztése 

– Hallásfigyelem- fejlesztése 

– Ritmusérzék fejlesztése együttműködéssel 

– Szókincsbővítés 
– Kommunikációs készségfejlesztés 

 

 

 Légzésgyakorlatok utánzással. Hangképző 

szervek használatának tudatosítása, 

gyakorlása. 

 Szabályos légzést kialakítani, a levegőt 

megfelelően beosztani. 

 Megfelelő hangerőt használni spontán 

beszéd során. 

 Ajak- és nyelvgyakorlatok.  

 Artikulációs gyakorlatok. 

 Hangok artikulálása, szájról olvasás, 

állathangok utánzása. 

 Hangforrások, ismert dallamok felismerése, 

differenciálása. 

 Környezet alapvető hangjait 

megkülönböztetni, a hangforrások irányát 

felismerni. 

 Kétütemű gyakorlat végzése utánzással. 

 3–4 hangból álló ritmus letapsolása 

utánzással. 

 A tanulókat körülvevő közvetlen 

környezetben lévő személyek, tárgyak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló ismerje fel környezete 

hangjait, zörejeit, társai és a 

vele foglalkozó felnőttek 

hangját. 
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megnevezése. 

 Képolvasás. 

 Tevékenységek megnevezése. 

 Egyeztetés: tárgyat tárgyal, tárgyat képpel. 

 Rákérdezésre adekvát válaszok, jelzések 

adása. 

 Játékos utasítások végrehajtása. 

 Versek, dalok szövegének értelmezése. 

 Köszönés, megszólítás. 

 Irányított közös játék társakkal. 

Szerepjátékokban a mindennapi 

tevékenységek lejátszása. 

 Új szavak ismétlése, alkalmazása 

párbeszédekben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Ének, zene: ritmizálás, hallásfejlesztés, Kommunikáció, logopédiai gyakorlatok, Játékra nevelés: szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Fontosabb hangképző szervek nevei, kilégzés, belégzés. A mozgásokban részt vevő testrészek megnevezése. 

Némán, halkan, hangosan. Lassú, gyors, egyenletes. 

Kérdés, felelet, ki? mi? hol? (miért? mikor?) kérdések értelmezése. 

Alapvetőérintkezési formulák. (Rokon, barát, idegen.) 

Munka, játék. Kedélyállapot kifejezésére szolgáló szavak. Térirány-meghatározások. 
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Témakör: 2. Térorientációs gyakorlatok Előzetes tudás: Nagymozgások összerendezése. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Eligazodás nagyobb, ismert térben, helymeghatározás követése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A téri relációs fogalmak megértése és helyes alkalmazás cselekvés 

során. Soralkotás, balról jobbra haladás spontán módon és/ vagy 

segítséggel. A bal-jobb oldal, irány differenciálása jelölés 

segítségével. Testséma kialakítása. 

A könyvek, papírlapok kíméletes használata, előre, hátra lapozás 

egyesével. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Téri relációk felismerése, létrehozása. 

– Relációs fogalmak. 

– Irányok. 

– Eligazodás nagyobb térben (tanterem). 

– Irányjelző nyilak ismerete és használata. 

– Eligazodás két dimenzióban (könyv, feladatlap) 

 

 

 Tárgyak helyének meghatározása, 

egymáshoz viszonyítása.  

 Téri relációk létrehozása közösen, 

együttműködéssel (alá, fölé, elé, mellé) 

 Eldugott tárgyak keresése, 

helymeghatározások.  

 Téri relációk gyakorlása képi síkon 

(feladatlapon) 

 Soralkotás tárgyakkal, képekkel, rajzzal. 

 Térirányok nagymozgásokkal.  

 Testrészek megmutatása, megnevezése.  

 Nyilak elhelyezése, megfigyelése padokon, 

táblán, feladatlapokon 

 Adott ábra, kép megkeresse könyvben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködéssel legyen képes 

ritmikus sorokat kirakni. 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés: didaktikai játékok. Kommunikáció: térbeli tájékozódás, viszonyítás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Elöl, hátul, középen, oda, vissza, alatt, fölött, mellett, alá, fölé, mellé, ki, be, fel, le.  

Irányhatározók: (bele, fölé, mögé), balra, jobbra, középen, bal, jobb, középső, szemben, háttal. 
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Könnyen érzékelhető ellentétpárok: hideg-meleg, sötét-világos, felnőtt-gyerek, öreg-fiatal, férfi-nő. 

Ki? Mi? Kérdőszó. Tárgy, személy. 
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Témakör: 3. Finommozgások fejlesztése.  Előzetes tudás: Fogáserősség és - gyengeség tudatos irányítása. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Ujjak ügyesítése. Biztos ceruzafogás.  

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

A tanuló hüvelyk- és mutatóujjának egyenkénti, önálló 

mozgatása. Tárgyak megfogása két-, illetve három ujjal. 

Keményebb agyagok, vastagabb drótok alakítása, megmunkálása. 

A zsírkréta, kréta, ceruza helyes fogása és tudatos irányítása. Író- 

és rajzeszközök használata megfelelő nyomatékkal. Ismert 

tárgyak felismerése tapintással. Ujjak egyenkénti, akaratlagos 

mozgatása. A szerszámok rendeltetésszerű használata utánzással. 

Kételemes mozdulatsor felidézése, utánzása megfigyelés után. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Ujjak irányított mozgatása. 

– Tevékenység apró tárgyakkal. 

– Kéz izomzatának fejlesztése. 

– Helyes, szabályos, célszerű ceruzafogás elsajátítása, gyakorlása. 

– Érzékelési gyakorlatok tapintással. 

 

 

 Kézujjak mozgatása mondókával kísérve, 

ujjak „számlálása”, „zongorázás”. 

 Kopogás alul, felül, kívül, belül, elöl, hátul.  

 Mozdulatok utánzása. 

 A tanuló hüvelyk- és mutatóujjának 

egyenkénti, önálló mozgatása. 

 Gyöngy felszedése, csipegetése, Pötyi játék 

használata, papír tépkedése, mozaik 

ragasztása. 

 Gyurmázás: gyúrás, nyomkodás,  

 lapítás, hengerítés, gömbölyítés. 

 Színezés, spontán rajzolgatás. 

 Tárgyak felismerése, kiválasztása tapintással. 

Érzékelhető tulajdonságok megismerése 

(forma, szilárdság) együttműködéssel. 

 Szerelés fogóval, anyacsavarral stb. 

 Mozdulatok alapján mindennapi tevékenység 

felismerése, utánzása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finommotorikája legyen 

gyakorlottabb. 

 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés: gyakorló játék, kéz és ujj-játékok. Ábrázolás-alakítás: papírtépés, sodrás, gyurmázás. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Ujjak, egyenes, behajlított ujj. Kicsi, nagy, egy darab, kerek, lapos, egyenes, görbe, erősen, gyengén, 

álló-, fekvő egyenes, kör-, kapu- és csészevonal, sötét, halvány, sima, érdes, puha, kemény, gömbölyű, lapos, hosszú, rövid, vastag, vékony, dolgozik, játszik, 

szerszámok, baleset, óvatosság. 
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Témakör: 4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése. Előzetes tudás: Egyszerű mozdulatok kitartó ismétlése. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Formák helyes felismerése, megnevezése, egyeztetése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Labdadobás, -gurítás célirányosan, labdát elkapni. 

Kooperációs készség fejlesztése, nagymozgások utánzása. 

Stabil építményt készíteni viszonylag pontos illesztéssel. 

Kitartó munkavégzés néhány percig megfelelő mozdulatokkal. 

Szabály megértése és betartása, a tanuló képességei szerint. 

Feladatmegértés és feladatvégzés kevés segítséggel. 

Tekintetét tudatosan irányítani, fixálni. 

Feltűnő hasonlóságot megtalálni különböző tárgyakon. 

Kitartóan gyakorolni a nagyobb gombok begombolását, 

próbálkozások során a sikertelenséget elviselni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

Célzott gurítás, dobás. 

Építés kockával, dominóval, fűzés. 

Határok betartása. 

Pontok összekötése. 

Szemtorna. 

Formák összehasonlítása. 

Soralkotások. 

Gombolás. 

 

 Együttműködéssel labda dobása, autó 

gurítása egymásnak, „kapuba”, célba. 

 Kockák egymásra rakása, építés 

párhuzamosan minta szerint. 

 Dominóélére állítása. 

 Fűzőtábla használata, nagy gyöngyök 

fűzése hurkapálcára, drótra, spárgára, 

ritmikus sor két színnel.  

 Mozaik kirakás, nyomdázás meghatározott 

helyre, rajzolás során keret tisztán 

hagyása, autó végig vezetése „úton”. 

 Festés szivaccsal, tenyérrel, ujjal. 

 Pontok közé ceruza, pálcika beillesztése, 

pontok összekötése ujjal, ecsettel, 

ceruzával. 

 Mozgó tárgy követése szemmel, 

tájékozódás egy szemmel. 

 Logikai játék, hasonló formák keresése, 

egyeztetés feladatlapon. 

 Nagy gyöngy fűzése. 

 Tárgyak csoportosítása szín, forma szerint 

(gyöngyök, gombok) 

 Függőleges sorok alkotása 

együttműködéssel. Ritmikus sor 

nyomdázása segítséggel. 

 Gyöngyfűzés segítséggel differenciált 

feladatadással. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködéssel legyen képes 

a kitartóan munkavégzésre 

néhány percig. 

 

 

Önálló tevékenységében 

jelenjen meg a vizuomotoros 

koordináció alkalmazása. 
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 Baba- és saját ruha gombolása. 

Kapcsolódási pontok: Önkiszolgálás: gombolás, fűzés. Játékra nevelés: konstrukciós játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Gurítás-dobás, cél. A helyváltoztatásszinonimái. Kösd össze! Illesztés, igazítás, pontosság, gyöngysor, hosszabb, rövidebb, 

eleje, vége, közepe, betöltés, kihagyás, bele, mellé, találat, alapszínek, sötét, világos, hosszabb rövidebb. hosszában, keresztben, fordítva, méret, szín, forma, 

ugyanolyan, hasonló. Ruhadarabok neve. 
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Témakör: 5. Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés Előzetes tudás: Rövid verbális emlékezet. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Egyszerű összefüggések, különbségek, hasonlóságok felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Rövid szavakat utánamondani, ismételni, néhány percnyi szünet után 

felidézni. Változásokat észlelni, jelezni. 

Egyszerűösszefüggéseket felismerni, megfogalmazni. 

Halmazból egy-egy meghatározott tárgyat kiválasztani. 

Versek, mondókák értő elmondása (együttmondással). 

Ismert tárgyakat ismert fogalmak alá rendelni. 

Kérdések segítségével eseménykép tartalmát felidézni, elmondani. 

Vizuális figyelem, emlékezet fejlesztése. Logikai gondolkodás 

fejlesztése. Memória fejlesztése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Rövid szavak utánamondása. 

– Tárgyak megfigyelése, változás észlelése. 

– Csoportosítás. 

– Figyelemfejlesztő játékok. 

 Memória fejlesztése. 

 

 Szavak felidézése és ismételt mondása 

játékos formában. 

 Tárgyak sorából „Mi tűnt el? Mi változott?” 

 Különbözőségek megfogalmazása tárgyak 

segítségével 

 Tárgyak hasonlóságának felismerése, 

általánosítás 

 Színek szerinti válogatás. 

 A tárgyak csoportosítása, az oda nem illő 

megkeresése – indoklás közösen, 

általánosítás közösen segítséggel 

 Lefordított képek megtalálása, képes lottó, 

puzzle-k.  

 Memória, emlékezet fejlesztése mondóka 

tanulásával. 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes 5, majd 10 perces 

feladat elvégzésére 

együttműködéssel. 

 

 

Legyen képes változásokat 

észlelni, jelezni. 

 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés: didaktikus játékok. Kommunikáció: versek, mondókák közös és egyéni elmondása. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Ugyanaz, még egyszer, ugyanolyan, hasonló(részben ugyanolyan). Miért? kérdés, válasz. Étel, ruhanemű, jármű, játékok, 

bútorok, edények, járművek, funkciójuk. 

 

  



219 
 

Témakör: 6. Íráselemek tanítása. Előzetes tudás: Kétujjas fogás. 

 

Óraszám: 

 

22 Tantárgyi fejlesztési célok: Tárgyak válogatása forma alapján. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Alapformák egyeztetése, biztos differenciálása, felismerése a 

környezet tárgyain. Felismerhető formákat létrehozni segítséggel, 

különböző eszközökkel. Tanszerek rendeltetésszerű használata. 

Vonalközt figyelembe venni. 

Az instrukciók pontos követése. Az egyenes és görbe vonalak tudatos 

használata. Az íráshoz szükséges körülmények megszokása. 

A folyamatos munka idejének fokozatos növelése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Formák differenciálása, egyeztetése. 

– Formák megfigyelése, körüljárása, átrajzolása. 

– Irányok követése. 

– Irányított vonal húzása, átírás.  

– Helyes testtartás, ceruzafogás. 

– Határok betartása.  

– Könyv használata. 

 

 

- Tárgyak megfigyelése, összehasonlítása, 

felismerése tapintás útján. 

- Szögletes és kerek formák válogatása. 

- Szögletes és kerek formák kirakása, 

átrajzolása homokba bottal, papírra ujjal, 

ecsettel, ceruzával. 

- Ritmikus sor kirakása (korong és pálcika) 

balról, jobbra. 

- Felismerhető formákat létrehozni 

segítséggel, különböző eszközökkel. 

- Ábrák kiegészítése, egyszerű formák 

rajzolása meghatározott helyre, széles 

vonalközbe. 

- Járással padlóra rajzolt alakzatok 

körbemozgása. 

- Egyenes és görbe vonal követése. 

- Szögletes és kerek formák kirakása, 

átrajzolása homokba bottal, papírra ujjal, 

ecsettel, ceruzával együttműködéssel. 

- Álló, fekvő egyenes írása. 

- Vonal rajzolása le, fel, jobbra, balra. 

- Szabad rajz, ceruzafogás gyakorlása. 

- Egyenes, kör, csigavonal, egyszerű 

szögletes formák szabályos átírása, 

másolása áttetsző papírra. 

- Nagyalakú rajz kitöltése – színezés 

zsírkrétával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel formaalakítás. 

Vonalvezetési gyakorlatok 

segítséggel nagy alakban. 

Ceruza nyomatéka közelítse 

meg az alkalmazás helyes 

technikáját. 

 

A folyamatos munka idejének 

fokozatos növelése. 
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- Könyv és füzet lapozgatása, előre, hátra 

lapozás.  

- Képek keresése, füzet lapozása, sorok 

teleírása, kihagyása, szóköz. 

- Ábrák, pontok összekötése homokban, 

táblán, feladatlapon. 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: téri tájékozódás. Ábrázolás-alakítás: homoktáblán, gríztáblán rajzolgatás ujjal, bottal. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Egyszerű formák: kerek, szögletes, széles, keskeny, rövid, hosszú, egyenes, görbe, kör- és csigavonal. Összehasonlítás: 

ugyanolyan, ugyanúgy, ugyanarra, ugyanoda. Helymeghatározások. A könyvben való tájékozódás: üres sor, tele sor, ujjnyi köz, vastag vonal. Kösd össze!  

Kerüldki! 
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2. évfolyam 

 

Témakör: 1. Beszédfejlesztés. Előzetes tudás: Szemkontaktus felvétele, tartása. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Elemi szintű akusztikus figyelem kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Szabályos légzés kialakítása. Levegőt megfelelően beosztani. 

Utánzókészség kialakítása. 

Környezet alapvető hangjait megkülönböztetni. Hangforrások irányát 

felismerni.  

Hallásdifferenciáló készség fejlesztése. Megfelelő hangerő használata 

spontán beszéd során. Beszédmotiváció egyszerű mondókákkal, 

versekkel, mozgásos játékkal kísérve. 

Kétütemű gyakorlat végzése utánzással. Ritmusérzék fejlesztése 

együttműködéssel.  

Környezet tárgyait, azok rendeltetését megismerni. 

Rákérdezésre adekvát válaszokat, jelzéseket adni. Környezetre 

vonatkozó önálló megállapításokat tenni, interaktív 

kapcsolatokat alakítani. 3-4 hangból álló ritmus letapsolása 

utánzással. Egyeztetés: tárgyat tárgyal, tárgyat képpel, szavakat 

 

 Légzésgyakorlatok utánzással. Hangképző 

szervek használatának tudatosítása, 

gyakorlása. 

 Ajak- és nyelvgyakorlatok. Artikulációs 

gyakorlatok. 

 Beszédmotoros gyakorlatok hangutánzással. 

 Hangforrások, ismert dallamok felismerése, 

differenciálása. Hangszerek hangjának 

felismerése. Halk- hangos differenciálása. 

 3–4 hangból álló ritmus letapsolása 

utánzással. 

 Mondókák, versek, kiszámolók letapsolása, 

kopogása, gyors-lassú megkülönböztetése. 

 A közvetlen környezet tárgyainak 

megnevezése. 

 Egyeztetés: tárgyat tárgyal, tárgyat képpel. 

 Tárgyak, képek válogatása, csoportosítása. 

 Rákérdezésre adekvát válaszok, jelzések 

adása. 

 Játékos utasítások végrehajtása. 

 Szituáció- és szerepjátékokkal a mindennapi 

 

 

 

 

 

 

A tanuló környezetében 

előforduló hangokat kapcsolja 

össze a hangforrással; mutassa 

és nevezze meg. 

 

 

Hangja után ismerje fel és 

nevezze meg a hangszereket, 

társai hangját. 
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tárggyal, képpel. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Beszédtechnika fejlesztése 

– Hallásfigyelem-fejlesztése 

– Ritmusfejlesztés 

– Szókincsbővítés. 

– Kommunikációs készségfejlesztés. 

 

tevékenységek lejátszása, a szabályok 

alkalmazása, betartása.   

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Ének, zene: ritmizálás, hallásfejlesztés, Kommunikáció, logopédiai gyakorlatok, Játékra nevelés: szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Fontosabb hangképző szervek nevei, kilégzés, belégzés. A mozgásokban részt vevő testrészek megnevezése. Hangszerek neve. 

Gyors, lassú, halk, hangos. 
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Témakör: 2. Térorientációs gyakorlatok Előzetes tudás: Nagymozgások összerendezése. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Eligazodás nagyobb, ismert térben, helymeghatározás követése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A téri relációs fogalmak megértése és helyes alkalmazás cselekvés 

során.Soralkotás, balról jobbra haladás spontán módon. Testséma 

kialakítása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Téri relációk felismerése, létrehozása. 

– Irányok. 

– Eligazodás nagyobb térben (tanterem). 

– Lateralitás kialakítása. 

– Testséma kialakítása. 

 

 

 Tárgyak helyének meghatározása, 

egymáshoz viszonyítása. Téri relációk 

létrehozása (előtte, közben, mögötte, utána). 

 Téri relációk gyakorlása képi síkon. 

 Soralkotás tárgyakkal, képekkel. 

 Térirányok nagymozgásokkal.  

 Eldugott tárgyak keresése, 

helymeghatározások. 

 Bal-jobb gyakorlása képi síkon. 

 Testtájékok megmutatása, megnevezése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködéssel legyen képes 

ritmikus sorokat kirakni. 

 

Téri relációkat- megnevezésre- 

segítséggel alkalmazza. 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés: didaktikai játékok. Kommunikáció: térbeli tájékozódás, viszonyítás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Elöl, hátul, alatt, fölött, mellett, előtt, alá, fölé, fönt, lent. Irányok: le, fel, bal, jobb. 
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Témakör: 3. Finommozgások fejlesztése.  Előzetes tudás: Fogáserősség és - gyengeség tudatos irányítása. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Finommozgások előkészítése az íráshoz. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A tanuló képes legyen a hüvelyk- és mutatóujjának egyenkénti, önálló 

mozgatására. Tárgyak megfogása két-, illetve három ujjal. A 

zsírkréta, kréta, ceruza helyes fogása és tudatos irányítása. Ismert 

tárgyak felismerése tapintással. 

Ujjak egyenkénti, akaratlagos mozgatása. Eszközök, szerszámok 

megfelelő használata. Utánzókészség fejlesztése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Ujjak irányított mozgatása. 

– Tevékenység apró tárgyakkal. 

– Kéz izomzatának fejlesztése. 

– Helyes, szabályos, célszerű ceruzafogás elsajátítása, gyakorlása. 

– Érzékelési gyakorlatok tapintással. 

 Utánzókészség fejlesztése. 

 

 Ujjak mozgatásának finomítása. 

 Ujjtorna, ujjmondókák. 

 Gyöngy felszedése, csipegetése, Pötyi játék 

használata, papír tépkedése, mozaik 

ragasztása. 

 Gyurmázás: gyúrás, nyomkodás, lapítás, 

hengerítés, gömbölyítés. 

 Színezés, spontán rajzolgatás. 

 Tárgyak felismerése, kiválasztása tapintással. 

 Érzékelhető tulajdonságok megismerése 

(forma, szilárdság, hideg-meleg, sima-érdes). 

 Kételemes mozdulatsor felidézése, utánzása 

megfigyelés után. 

 Mozdulatok utánzása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a különböző 

íróeszközöket (segítséggel) 

alkalmazni, gyakorolni a 

ceruzafogást, tudatosan 

alkalmazni az író- és 

rajzeszközök, ceruza megfelelő 

nyomatékát. 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés: gyakorló játék, kéz és ujj-játékok. Ábrázolás-alakítás: papírtépés, sodrás, gyurmázás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Ujjak neve, egyenes, behajlított ujj. Kicsi, nagy, egy darab. Sötét, halvány, puha, kemény, gömbölyű, lapos, hosszú, rövid, 

vastag, vékony, játszik. 
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Témakör: 4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése. Előzetes tudás: Egyszerű mozdulatok kitartó ismétlése. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Formák helyes felismerése, megnevezése, egyeztetése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Kooperációs készség fejlesztése, nagymozgások utánzása. 

Stabil építményt készíteni viszonylag pontos illesztéssel. 

Kitartó munkavégzés néhány percig. 

Szabály megértése és betartása, a tanuló képességei szerint. 

Feladatmegértés és feladatvégzés segítséggel. 

Tekintetét tudatosan irányítani, fixálni. 

Feltűnő hasonlóságot megtalálni különböző tárgyakon. 

Próbálkozások során a sikertelenség elviselése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Célzott gurítás, dobás. 

– Építés kockával, dominóval, fűzés. 

– Határok betartása. 

– Pontok összekötése. 

– Szemtorna. 

– Formák összehasonlítása. 

– Soralkotások. 

 

 

 Együttműködéssel labda dobása, autó 

gurítása egymásnak, „kapuba”, célba. 

 Kockák egymásra rakása, építés. Dominó 

élére állítása. 

 Fűzőtábla használata, nagy gyöngyök fűzése 

hurkapálcára, drótra, spárgára, ritmikus sor 

két színnel.  

 Mozaikkirakás, nyomdázás meghatározott 

helyre, rajzolás során keret tisztán hagyása, 

autó végigvezetése „úton”. 

 Festés szivaccsal, tenyérrel, ujjal. 

 Pontok közé ceruza, pálcika beillesztése, 

pontok összekötése ujjal, ecsettel, ceruzával. 

 Mozgó tárgy követése szemmel, tájékozódás 

egy szemmel. 

 Logikai játék, hasonló formák keresése.  

Tárgyak csoportosítása szín, forma szerint 

(gyöngyök, gombok) válogatása. 

 Függőleges, vízszintes sorok alkotása 

együttműködéssel.  

 Soralkotás íráselemekkel, ritmikus sor 

folytatása. 

 Ritmikus sor nyomdázása önállóan. 

 Gyöngyfűzés segítséggel differenciált 

feladatadással. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevés segítséggel tudjon sort 

alkotni kétféle elemből. 

 

 

Ismerje fel a soralkotás 

ritmusát. 
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Kapcsolódási pontok: Önkiszolgálás: gombolás, fűzés. Játékra nevelés: konstrukciós játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Gurítás-dobás, cél. A helyváltoztatásszinonimái. Kösd össze! Illesztés, igazítás, pontosság, gyöngysor, hosszabb, rövidebb, 

eleje, vége, közepe, betöltés, kihagyás, bele, mellé, találat, alapszínek, sötét, világos, hosszabb rövidebb. hosszában, keresztben, fordítva, méret, szín, forma, 

ugyanolyan, hasonló. Ruhadarabok. 
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Témakör: 5. Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés Előzetes tudás: Rövid verbális emlékezet. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Egyszerű összefüggések, különbségek, hasonlóságok felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Változások észlelése. Halmazból egy-egy meghatározott tárgyat 

kiválasztani. Versek, mondókák elmondása (együttmondással). 

Ismert tárgyakat ismert fogalmak alá rendelni. Vizuális figyelem, 

emlékezet fejlesztése. Logikai gondolkodás fejlesztése. Memória 

fejlesztése. Szem fixáció működésének fejlesztése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Képolvasás-analóg mondatok alkotása. 

– Tárgyak megfigyelése, változás észlelése. 

– Csoportosítás. 

– Figyelemfejlesztő játékok. 

 Memória fejlesztése. 

 

 

 Eseményképek feldolgozása, egyszerű 

összefüggések felismerése, mondatok 

alkotása. 

 Olvasási irány gyakoroltatása. 

 Tárgyak sorából „Mi tűnt el? Mi 

változott?” 

 Különbözőségek megfogalmazása tárgyak 

segítségével 

 Tárgyak hasonlóságának felismerése, 

általánosítása. 

 Színek szerinti válogatás. 

 A tárgyak csoportosítása, az oda nem illő 

megkeresése – indoklás közösen, általánosítás 

közösen segítséggel 

 Lefordított képek megtalálása, képes lottó, 

puzzle-k.  

 Memória, emlékezet fejlesztése mondóka 

tanulásával. 

 Dal- és versbújócska. 

 Kérdések segítségével eseménykép 

tartalmának felidézése, elmondása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a tanult 

mondókákat, verseket, dalokat 

a csoport tagjaival együtt 

elmondani. 

 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés: didaktikus játékok. Kommunikáció: versek, mondókák közös és egyéni elmondása. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Ugyanaz, még egyszer, ugyanolyan, hasonló.Miért? kérdés, válasz. Étel, ruhanemű, jármű, játékok, bútorok, edények, 

járművek, funkciójuk. 
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Témakör: 6. Íráselemek tanítása. Előzetes tudás: Kétujjas fogás. 

 

Óraszám: 

 

22 Tantárgyi fejlesztési célok: Tárgyak válogatása forma alapján. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Alapformák egyeztetése, differenciálása, felismerése a környezet 

tárgyain. Tanszerek rendeltetésszerű használata. 

Az instrukciók követése. Az egyenes és görbe vonalak tudatos 

használata. Az íráshoz szükséges körülmények megszokása. 

A folyamatos munka idejének fokozatos növelése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Formák differenciálása, egyeztetése. 

– Formák megfigyelése, körüljárása, átrajzolása. 

– Irányok követése. 

– Irányított vonal húzása, átírás.  

– Helyes testtartás, ceruzafogás. 

– Határok betartása.  

– Könyv használata. 

 Téri helyzetek gyakorlása. 

 

- Tárgyak megfigyelése, összehasonlítása, 

felismerése tapintás útján. 

- Szögletes és kerek formák válogatása. 

- Szögletes és kerek formák kirakása, 

átrajzolása homokba bottal, papírra ujjal, 

ecsettel, ceruzával. 

- Ritmikus sor kirakása (korong és pálcika) 

balról, jobbra. 

- Felismerhető formákat létrehozni 

segítséggel, különböző eszközökkel. 

- Ábrák kiegészítése, egyszerű formák 

rajzolása meghatározott helyre, széles 

vonalközbe. 

- Járással padlóra rajzolt alakzatok 

körbemozgása. 

- Egyenes és görbe vonal követése. 

- Szögletes és kerek formák kirakása, 

átrajzolása homokba bottal, papírra ujjal, 

ecsettel, ceruzával együttműködéssel. 

- Álló, fekvő egyenes írása. 

- Vonal rajzolása le, fel, jobbra, balra. 

- Szabad rajz, ceruzafogás gyakorlása. 

- Egyenes, kör, csigavonal, egyszerű 

szögletes formák szabályos átírása, 

másolása áttetsző papírra. 

- Nagyalakú rajz kitöltése – színezés 

zsírkrétával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a szembetűnő 

jegyek alapján segítséggel 

csoportosításokat végezni. 

 

 

A betűelemeket ismerje fel és 

írja segítséggel (álló, fekvő 

egyenes, körvonal, csésze, 

kapuvonal) 

 

Kevés segítséggel tudjon sort 

alkotni megfelelő iránytartással. 
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- Könyv és füzet lapozgatása, előre, hátra 

lapozás.  

- Képek keresése, füzet lapozása, sorok 

teleírása, kihagyása, szóköz. 

- Ábrák, pontok összekötése homokban, 

táblán, feladatlapon. 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: téri tájékozódás. Ábrázolás-alakítás: homoktáblán, gríztáblán rajzolgatás ujjal, bottal. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Egyszerű formák: kerek, szögletes, széles, keskeny, rövid, hosszú, egyenes, görbe, kör- és csigavonal. Összehasonlítás: 

ugyanolyan, ugyanúgy, ugyanarra, ugyanoda. Helymeghatározások. A könyvben való tájékozódás: üres sor, tele sor, ujjnyi köz, vastag vonal. Kösd össze!  

Kerüldki! 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes a feladathelyzetet elfogadni, együttműködő, motiválható a beszédszervi gyakorlatok végzése során. 

Képes figyelmét néhány percig a feladatra irányítani. 

Felismeri környezete hangjait, zörejeit, társai és a vele foglalkozó felnőttek hangját. 

Képes az irányokat (fentről le, balról jobbra) utánzással alkalmazni. 

Képes segítséggel alkalmazni – megnevezésre – a téri relációkat. 

Képes felismerni a soralkotás (két elemből álló) ritmusát, próbálja azt (segítséggel) utánozni. 

Képes környezete iránt érdeklődni, alapvető kommunikációs készsége alakul (közeledésre adekvát reakció, részvétel közös 

tevékenységben /passzív is/, elemi szükségletek, igények jelzése). 

Részt vesz irányított csoportos tevékenységben. 

Képes a feladatot elvégezni, szabályokat betartani. 

Képes a tanult verseket, dalokat, mondókákat társaival csoportosan elmondani. 

Képes elemi szinten a csoportba illeszkedni, ismeri és megnevezi társait és a vele foglalkozó felnőtteket. 

Képes a különböző íróeszközöket (segítséggel) alkalmazni, gyakorolni a ceruzafogást, tudatosan alkalmazni az író- és rajzeszközök, 

ceruza megfelelő nyomatékát. 
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3–4. évfolyam 

 

Az alsó tagozat végéig az írás és az olvasás elemeinek elsajátítása, a betűk megismerése történik, minden esetben a már megismert betűk folyamatos 

ismétlésével, gyakorlásával. 

 

Az olvasás-írás tantárgy betűismertetése elsősorban a tő/kiinduló-írásos betűtípus megismertetését célozza meg, ezzel párhuzamosan megtörténhet a nagybetűs 

alak bemutatása, amelyet a tanulók gyakran hamarabb megjegyeznek általánosabb előfordulása miatt.  

 

Az írás tantárgy a sajátos nevelési igény miatt speciális, a láthatósági szempontokat figyelembe vevő, nagyobb vonalközbe történő, fokozatosan csökkenő 

vonalméretű füzetet igényel, a tanulók egyéni sajátosságaihoz igazodó íróeszközzel. 

 

Az erkölcsi nevelés területén a tantárgy fontos szerepet játszik az alapvető viselkedési szabályok betartásának megalapozásával, a türelmes feladatvégzés és a 

társakra való odafigyelés kialakításával, a tanszerek és eszközök rendezettségére neveléssel és az írásbeli munka minőségének fejlesztésével. 

 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés fejlesztését az alapvető téri relációkban való eligazodás fejlesztése, a népi mondókák és rövid versek megismerése segíti. 

 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén fontos az iskolai házirend szabályainak megismerése, törekvés a szabályok minél önállóbb betartására. 
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Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése a minél jobb teljesítmény elérésére törekvéssel, az önellenőrzés iránti igény kialakításával, 

feladathelyzetekben a társakkal való együttműködés fejlesztésével, egymás munkájának tiszteletben tartásával, és a türelmes várakozásra neveléssel valósul 

meg.  

 

A tantárgy a tanulás tanítását a tanulás iránti érdeklődés felkeltésével, az egyénre szabott feladatok megoldására törekvéssel segíti. 
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3. évfolyam 

 

Témakör: 1. Beszédfejlesztés. Előzetes tudás: Hangzódifferenciálás. 

 

Óraszám: 

 

5 Tantárgyi fejlesztési célok: Hangszintézis képességének kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Törekvés az érthető beszédre, figyelmeztetés után a hibák javítására 

Kezdőhang alapján szavakat differenciálni. Szókincset bővíteni, az új 

szavakat szókincsbe építeni. Tudatosabb, árnyaltabb beszéd. Rövid 

mesét végig hallgatás után rákérdezésre felidézni, visszamondani. A 

kimondott és leírt szó kapcsolatát megérteni. A csoport önálló 

„fellépést” vállalni ismert dallal, verssel. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Beszédtechnika fejlesztése. 

– Hang kiemelése. 

– Szókincsbővítés. 

– Irodalmi élmények. 

– Hangok meghallása szó elején, végén, közben 

– Ritmusérzék fejlesztése. 

 

 

 Személyes élmények felidézése. 

 Zöngés-zöngétlen hangok megfigyelése, 

zöngés hangok ejtésének kitapintása. 

 Kezdőhang és befejező hang leválasztása. 

 Hangoztatás. 

 Látott-, hallott szavak analizálása, 

magánhangzók kiemelése. 

 Versek, mondókák, dalszövegek 

értelmezéssel. 

 Személyes élmények felidézése. 

 Mesehallgatás, segítséggel visszamondás, 

dramatizálás. 

 Hangok önálló ejtése hosszan, röviden. 

 Képes újság nézegetése. 

 Szótagolás, rövid és hosszú szótagok, szavak 

ritmusos tapsolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekvés az érthető beszédre, 

figyelmeztetés után a hibák 

javítására. 

 

Szókincse és a fogalmi szintje 

bővüljön. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: logopédiai feladatok, szókincsbővítés. Ének-zene: ritmusgyakorlatok. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Különbözőkedélyállapotok. Rokon értelműszavak. Magánhangzó, mássalhangzó. Hang, szó, mondat.  
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Megszólítások, köszönések. Megfelelő hangerő, megfelelő hanghordozás. 
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Témakör: 2. Térorientációs gyakorlatok. Előzetes tudás: Egyszerűbb soralkotások. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Téri fogalmak helyes használata (elől-hátul, közel-távol). 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Emlékeztető segítségével a bal-jobb oldalt, illetve irányt 

differenciálni. A balról jobbra haladást rögzíteni, és spontán módon 

alkalmazni soralkotás alkalmával. A téri relációk kifejezéseit a 

spontán beszéd során is helyesen használni. A hibás 

helymeghatározást javítani. Eltérő nagyságú bábuval megfelelő 

számúés irányú lépést tenni (kis segítséggel). A megadott instrukciók 

követése, társak türelmes figyelemmel kísérése. Adekvát, egyszavas 

válasz adása ki? mit csinál? milyen? kérdésekre. Felismerni önállóan 

a felső, alsó, szélsőés középső sorokat, oszlopokat. Az alaprajz és a 

valóság közti összefüggés felismerése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

- Lateralitás gyakorlása. 

- Soralkotások. 

- Téri relációk gyakorlása. 

- Lépegetés társasjáték-táblán. 

 

- Játékos feladatok. 

- Képolvasás. 

 

- Tájékozódási gyakorlat 3x3-as négyzethálón. 

 

 Eltérő nagyságú bábuval megfelelő számú és 

irányú lépést tenni (kis segítséggel). 

 Bal-jobb megállapítása, jelölése. 

 Soralkotási feladatok a megfelelő irány 

tartásával. 

 Sorok átrendezése, új tagok beillesztése 

(gyerekek, játékok). 

 Közös társasjáték lépegetés társasjáték-

táblán. 

 Játékos feladatok. 

 Képolvasás, kép kiegészítése meghatározott 

helyeken (rajz, nyomda). 

 Helymeghatározás tanteremben, udvaron, 

eseményképen, rajzon. 

 Tárgyak eldugása, megkeresése. 

 Adott sor és oszlop („emelet, lakás”) jelölése 

bábuval, rajzzal. 

 A kép szereplőinek helyzete, 

tulajdonságainak elmondása emlékezetből.. 

 Cselekvés alapján a kapott utasítás 

„megfejtése” 

 Saját és társai tárgyai és a berendezési 

tárgyak helyének bejelölése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel tudja a bal-jobb 

oldalt, illetve irányt 

differenciálni. 
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- Ismerkedés a tanterem alaprajzával. 

- Szógyűjtés „milyen a…?” kérdésre 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés: szabályjáték, társasjáték. Számolás-mérés: tájékozódás, térbeli viszonyok, összefüggések felismerése. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Páros testrészek. Alsó, felső, jobb és bal oldali szomszédok. Térkép, irányok.Pontos helymeghatározások. Sor eleje, vége, 

közepe, utolsóelőtti. Térirelációk. Külső és belső tulajdonságok. 
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Témakör: 3. Finommozgások fejlesztése. Előzetes tudás: Kézdominancia. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Megfigyelések, látási differenciálás fejlesztése. Íráskészség alapozása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Ügyesítő gyakorlatok végzése mindkét kézzel. Az irányokra 

vonatkozó utasítások megértése és követése. Egyszerű ábrák másolása 

tábláról. Szabad kézzel felismerhető ábra rajzolása. 

Feladatvégzés tudatos vonalvezetéssel, megfelelő ceruzafogással és 

nyomatékkal, segítséggel. Az előnyben részesített oldal tudatos 

használata, domináns oldal kialakulása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Ujjgyakorlatok. 

– Irányok megkülönböztetése síkban. 

– Vonalvezetési gyakorlatok. Iránymozgás segítséggel. 

 

 

 Zongorázás, kopogás, tevékenységek apró 

tárgyakkal, tépésmozaik készítés. 

 Eseménykép figurái a középponthoz, illetve 

egymáshoz viszonyítva. 

 Ceruzával haladás ábrák, párhuzamosok 

között. 

 „Kockás” papíron kisebb-nagyobb négyzetek, 

lépcső rajzolása. 

 Színezés, határok betartása. Forma betöltése, 

kihagyása, színezés sötétre, halványra. 

 Nyomaték tudatos változtatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az irányokra vonatkozó 

utasításokat értse meg és 

kövesse azokat. 

 

Ujjgyakorlatoknál legyen 

együttműködő. 

Kapcsolódási pontok: Ábrázolás-alakítás: formázások különböző anyagokból, gyurmázás, daratábla, homok.  

Eltérő vastagságú íróeszközökkel festés, rajzolás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Tevékenységek (csipegetés, sodrás, csavarás…). Fokozás (még feljebb, legszélén…). 

Íráselemek, egyszerű alakzatok. Kösd össze!, Karikázd be!, Húzd alá!, Húzd át! utasítások. 
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Témakör: 4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése. Előzetes tudás: Egy pontra fixálás. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Mozgó figura követése szemmel. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Próbálkozni megfelelő erővel a jó irányba dobni. Szimpla csomó 

kötése, meghúzása. Segítséggel masni kötés próbálgatása. 

Minta után stabil építményt készíteni különböző építőelemekből. 

Helymeghatározás alapján a megfelelő elemet kiválasztani. Két 

elemet önállóan összeilleszteni, az esetleges hibákat észlelni, javítani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Célba dobás. 

– Csomókötés. 

– Építés.  

– Soralkotások. 

– Kép összeillesztése. 

 

 

 Táblai ábrák célzása babzsákkal, 

papírrepülővel. 

 Babaruhára, fűző-játékra, saját cipőre csomó 

kötése. 

 Építés önállóan és minta után. Építőelemek 

pontos illesztése. 

 Kártyák, dominó sorba rendezése vízszintes 

és függőleges irányban. 

 Szétvágott kép, mesekocka elemeinek 

összeillesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorok, oszlopok alkotására 

legyen képes kevés segítséggel. 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: labdás gyakorlatok. Életvitel és gyakorlat: cipőfűzés, szalagkötés. Játékra nevelés: didaktikus játékok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Cél, irány, közelebb, távolabb, alsódobás, felsődobás, vastag, vékony zsinór, laza, szoros csomó; 

fal, kerítés, oszlop, torony, vízszintes, függőleges elhelyezés, sorok, oszlopok, szomszédok, következő; 

kép széle, kerete, fejjellefelé. 
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Témakör: 6. Íráselemek tanítása Előzetes tudás: Kétujjas fogás 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Vonalrendszer megismerése, tájékozódás a vonalrendszerben. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Az álló, fekvőés ferde vonalak differenciálása és megfelelő 

alkalmazása. 

Felismerhetően egyszerű formák rajzolása (a sikertelen próbálkozások 

ne szegjék kedvét). 

Betűelemeket átírni, differenciálni, felismerhetően másolni. 

A helyes irányt követni, írás során a szó- és sorközöket betartani.  

A vonalrendszert megbízhatóan ismerni, íráselemek helyét biztosan 

ismerni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

- Álló, fekvő egyenes. 

- Kör-, kapu- és csészevonal. 

- Hurok- és horogvonalak. 

- Íráselemek írása vonalrendszerbe, sorközbe. 

 

- Ritmikus sor 3-4 elemből (l l – l l – l l). 

- Betűelemek felismerése ábrákban. 

- Ábrák kiegészítése, betűelemekkel. 

- Nyitott és zárt forma differenciálása. 

- Hurok- és horogvonal átírása, másolása. 

Rajz kiegészítése. 

- Azonos írásjelek felismerése, jelölése, sor 

folytatása. 

- Ismerkedés a vonalrendszerrel, vastag 

vonal megállapítása, megkezdett sor 

folytatása. 

 

Legyen képes a szembetűnő 

jegyek alapján segítséggel 

csoportosításokat végezni. 

 

 

A betűelemeket ismerje fel és 

írja segítséggel (álló, fekvő 

egyenes, körvonal, csésze, 

kapuvonal) 

 

Kevés segítséggel tudjon sort 

alkotni megfelelő iránytartással. 

 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: téri tájékozódás. Ábrázolás-alakítás: homoktáblán, gríztáblán rajzolgatás ujjal, bottal. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Egyenesekből kirakható jelek (+, –, relációs jel). Kezdőpont, egyező irány, ellenkező irány. 

Vonalrendszerbe írás fogalmai. Sorköz, határvonal, kisebb, nagyobb, befér, kilóg. 
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Témakör: 7. Betűtanítás á, e, é, i, í, o, ó, m, l, p Előzetes tudás: Vonalrendszer ismerete. 

 

Óraszám: 

 

23 Tantárgyi fejlesztési célok: Rövid – hosszú biztos elkülönítése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Egy-egy hang jelenlétét, hiányát felismerni erősen artikulált, ismert 

szavakban. Együttműködve törekedni a minél tisztább kiejtésre. 

Hangsúlyozott kezdőhangot kihallani ismert szóból. 

Különböző szempontok (tartalom, kezdőhang) szerint szavakat 

differenciálni. Betűhöz megfelelő hangot, hanghoz betűt társítani. A 

tanult betűt felismerni és egyeztetni a megfelelő hanggal, amit hallott 

és látott a szóban. Kérdésre megadott szóval mondatot alkotni. Ismert 

szót képpel, képet szóval egyeztetni. Saját nevét felismerni, ismerős 

hangot és betűt keresni benne. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Hangkihallási gyakorlatok 

– Magánhangzók felismerése ajakállásról. 

– Betű felismerése szövegben. 

– Ismerkedés az új betűkkel. 

– Hang-betű egyeztetés. 

– Szógyűjtés. 

– A mondat (analóg mondatalkotás) 

 

 

 Játékos hallásfigyelem-fejlesztő gyakorlatok.  

 Hang kihallása szó elején, végén, közepén, 

kezdőhang kiemelése, önálló hangoztatása 

hosszan, röviden.  

 Kezdőhang leválasztása. 

 Szájról olvasás (nevek, ismert szavak), 

ajakállások utánzása. 

 Ismert betű kiválasztása betűsorból, 

felismerése, hangoztatása nevekben, ismert 

szavakban. 

 Ismert betűk alapján szó felismerése, 

egyeztetése képpel. 

 Aktuális betű keresése újságban, utcai 

feliratokon. 

 Szavak szótagolása, tapsolása. 

 Tematikus szógyűjtés. Szó-kép egyeztetés. 

 Szavak felismerése körülírás alapján. 

 Képolvasás, két-három szavas mondatok 

alkotása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni képességeinek 

megfelelően ismerje fel a tanult 

betűket, tudjon szótagokat 

összeolvasni. 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: logopédiai gyakorlatok. Ének-zene: ritmizálás. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Személyek, tárgyak meghatározása: „Ki? Mi?” kérdések. Embert jelölő szavak (válaszok „ki?” kérdésre). 

A „mondat” egyszerű meghatározása. Kezdőbetű, írásjel. Újságcímek, utcai feliratok. 
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Témakör: 8. Olvasás Előzetes tudás: Tanult hangok biztos felismerése, kihallása. 

 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok: Rész – egész észlelése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A tanult betűt felismerni hallott és látott szóban. 

A betűk kirakása, másolása megfelelő sorrendben.  

Aktív részvétel a közös munkában. 

Egyeztetni szókártyákat tárgyakkal, tárgyképekkel. 

3 betűs szót (minta után vagy diktálásra) kirakni önállóan. 

A betűk sorrendjét betartani, a hibákat megtalálni, helyét jelezni, 

segítséggel javítani. Versmondás értelmesen, hangsúlyozva. Analóg 

mondatok alkotása.Önállóan olvasott rövid mondat tartalmát 

megérteni, visszaadni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Betűfelismerés. 

– Két betű összeolvasása. 

– Szógyűjtés kezdő szótaggal. 

– Tárgykép-szó egyeztetés ismert betűk alapján. 

– Szó kirakása. 

– Szó analizálása. 

– Tőmondatok olvasása. 

 

 Ismert betűk keresése könyvben, újságban, 

utcai feliratokon. 

 Összeolvasás gyakorlása betűkockával, 

betűvirággal. 

 Azonos szótaggal kezdődő szavak 

kiválasztása, értelmezése. 

 Ismert szót képpel, képet szóval egyeztetni. 

 Szavak kirakása betűsínbe. 

 Szavak szótagolása, tapsolása.  

 Szavak felismerése körülírás és kezdőhang 

alapján. 

 Megadott betűkből szó kirakása. 

 Képolvasás, két-három szavas mondatok 

alkotása. 

 Versek, mondókák közös elmondása, ismert 

hangok, betűk kiemelése. 

 Letakart szó kitalálása 1, 2, 3 felfedett betű 

alapján. 

 Két szavas mondatok olvasása. 

 Alanyok illetve állítmányok cseréje. 

 Leírt versekben szavak keresése, jelölése. 

 Versek, mondókák közös elmondása, ismert 

hangok, betűk kiemelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes segítséggel a 

tanult betűkkel 2-3 betűs 

szavakat összeolvasni. 

 

 

Tudjon az adott szóval 

mondatot mondani. 
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– Versek, mondókák tanulása. 

 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: kifejező versmondás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Betű, szótag, szó, mondat. Ellentétes szópárok. Szavak alakja, jelentése, írása, kiejtése. 

Hasonlóság, különbség konkrét példákon. Kérdőszavak, válaszok. 

Kösd össze!, Karikázd be!, Húzd alá! stb. utasítások. 
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Témakör: 9. Írás Előzetes tudás: Betűformák észlelése nagymozgások és 

finommozgások segítségével. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok: A megfelelő betűk és hangok biztos összekapcsolása. 

 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Az írás során a betű megfelelő méretben a megfelelő helyre kerüljön. 

A sorokat, sorközöket és a haladási irányt betartani. 

2 betűs szót önállóan, annál hosszabb szót segítséggel írni, másolni. A 

betűket és hangokat biztosan felismerni és egyeztetni. Szavakat 

kiegészíteni igekötővel. Pontos, figyelmes másolás, az esetleges 

hibákat segítséggel javítani. Önálló munkavégzés (5-6 szó leírása), 

utána közös ellenőrzés, javítás 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Betűforma vázolása. 

– Írás sorközbe távolságtartással. 

– Két betűs szavak átírása, másolása. 

– Betűk írása sorközbe. 

– Betűk, szótagok, szavak másolása  

– Betűk, szótagok, szavak írása diktálásra. 

 

 Betűalakítás padon, táblán, írólapon. 

 Betű átírása és írása egyesével. 

 Másolás előírásról, tábláról. 

 Betűk írása egyenként, szóközzel. 

 Szógyűjtés azonos magánhangzókkal, a 

magánhangzók leírása. 

 Megadott kezdőbetűvel tematikus 

szógyűjtés. 

 Kétbetűs szavak gyűjtése, írása. 

 Kétbetűs szavak kirakása, betűk 

sorrendjének megfordítása a (le-el, lé-él). 

 Szó kiegészítése igekötővel. 

 Igekötő alkalmazása, szó 

jelentésváltozásának megfigyelése. 

 Kétbetűs szavak kirakása, betűk 

megfordítása a (le-el, be-eb, lé-él). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a tanult betűket 

tudásszintjének megfelelő 

módon átírni, másolni, önállóan 

írni. 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: téri tájékozódás, alapmozgások. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Írólap tartása, betű helye, mérete, sor, vastag vonal, margó, kezdőhang – első betű. 

Hosszú, rövid hangok, jelölésük, szó, szótag, egy szótagú szavak. Hasonló, különböző, ellentétes értelmű szavak. 
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4. évfolyam 

 

Témakör: 1. Beszédfejlesztés. Előzetes tudás: Hangzódifferenciálás. 

 

Óraszám: 

 

5 Tantárgyi fejlesztési célok: Hangszintézis képességének kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Törekedni az érthető beszédre, figyelmeztetés után a hibák 

javítására.Beszédtechnika további fejlesztése. 

Kezdőhang alapján szavakat differenciálni. 

Szókincset bővíteni, tudatosabb, árnyaltabb beszéd, az új szavakat 

szókincsbe építeni. 

Rövid mesét végig hallgatás után rákérdezésre felidézni, 

visszamondani. 

A kimondott és leírt szó kapcsolatát megérteni. 

A csoport előtt önálló„fellépést” vállalni ismert dallal, verssel. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Beszédtechnika fejlesztése. 

– Hang kiemelése. 

– Hangok meghallása szó elején, közben, végén. 

– Ritmusfejlesztés. 

– Szókincsbővítés. 

– Irodalmi élmények. 

 

 

 Hangok önálló ejtése hosszan, röviden. 

 Zöngés hangok ejtésének kitapintása. 

 Zöngés – zöngétlen gyakorlása. 

 Hallási differenciáló gyakorlatok. 

 Kezdőhang és befejező hang leválasztása. 

 Hangoztatás. 

 Hangok meghallása szó elején, közben, 

végén. 

 Szótagolás, rövid és hosszú szótagok, szavak 

ritmusos tapsolása. 

 Versek, mondókák, dalszövegek 

értelmezéssel. 

 Személyes élmények felidézése. 

 Mesehallgatás, segítséggel visszamondás, 

dramatizálás. 

 Képes újság nézegetése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes segítséggel 

felismerni a tanult hangot a szó 

közben, végén, tudja letapsolni 

az adott szavakat. 
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Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: logopédiai feladatok, szókincsbővítés. Ének-zene: ritmusgyakorlatok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Különbözőkedélyállapotok. Rokon értelműszavak. Magánhangzó, mássalhangzó. Hang, szó, mondat.  

Megszólítások, köszönések. Megfelelő hangerő, megfelelő hanghordozás. 
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Témakör: 2. Térorientációs gyakorlatok. Előzetes tudás: Egyszerűbb soralkotások. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Téri fogalmak helyes használata (elől-hátul, közel-távol). 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Emlékeztető segítségével a bal-jobb oldalt, illetve irányt 

differenciálni. A balról jobbra haladást rögzíteni, és spontán módon 

alkalmazni soralkotás alkalmával. 

A téri relációk kifejezéseit a spontán beszéd során is helyesen 

használni. A hibáshelymeghatározást javítani. 

Eltérő nagyságú bábuval megfelelő számú és irányú lépést tenni (kis 

segítséggel). A megadott instrukciók követése, társak türelmes 

figyelemmel kísérése. 

Adekvát, egyszavas válasz adása ki?, mit csinál?, milyen? kérdésekre. 

Felismerni önállóan a felső, alsó, szélső és középső sorokat, 

oszlopokat. Az alaprajz és a valóság közti összefüggés felismerése 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Lateralitás gyakorlása. 

– Soralkotások. 

– Téri relációk gyakorlása. 

– Helymeghatározás tanteremben, udvaron, eseményképen, rajzon. 

– Lépegetés társasjáték-táblán. 

– Játékos feladatok. 

– Képolvasás. 

– Tájékozódási gyakorlat 3x3-as négyzethálón. 

 

 Bal-jobb megállapítása, jelölése. 

 Sorok átrendezése, új tagok beillesztése 

(gyerekek, játékok). 

 Cselekvés alapján a kapott utasítás 

„megfejtése”.  

 Képolvasás, kép kiegészítése meghatározott 

helyeken (rajz, nyomda). 

 Közös társasjáték, lépés bábuval. 

 A kép szereplőinek helyzete, tulajdonságaik 

elmondása emlékezetből. 

 Adott sor és oszlop („emelet, lakás”) jelölése 

bábuval, rajzzal. 

 Saját és társai tárgyai és a berendezési 

tárgyak helyének bejelölése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adott téri helyzeteket 

ismerje fel, nevezze meg, 

egyeztetve alkalmazza.  

 

 

 

Az irányokat tudja 

transzformálni síkba. 

 

Legyen jártas a téri orientációk 

elnevezésének felismerésében. 
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– Ismerkedés a tanterem alaprajzával. 

– Szógyűjtés „milyen a…?” kérdésre. 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés: szabályjáték, társasjáték. Számolás-mérés: tájékozódás, térbeli viszonyok, összefüggések felismerése. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Páros testrészek. Alsó, felső, jobb és bal oldali szomszédok. Térkép, irányok.Pontos helymeghatározások. Sor eleje, vége, 

közepe, utolsóelőtti. Térirelációk. Külső és belső tulajdonságok. 
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Témakör: 3. Finommozgások fejlesztése. Előzetes tudás: Kézdominancia. 

 

 

Óraszám: 

 

10 

Tantárgyi fejlesztési célok: Megfigyelések, látási differenciálás fejlesztése. Íráskészség alapozása. 

 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Ügyesítő gyakorlatokat végezni mindkét kézzel. 

Az irányokra vonatkozó utasításokat megérteni és követni. 

Szabad kézzel felismerhető ábra rajzolása. Feladatvégzés tudatos 

vonalvezetéssel, megfelelő ceruzafogással és nyomatékkal. Az 

előnyben részesített oldal tudatos használata, domináns oldal 

kialakulása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Ujjgyakorlatok. 

– Irányok megkülönböztetése síkban. 

– Vonalvezetési gyakorlatok. Iránymozgás. 

 

 

 

 Zongorázás, kopogás, tevékenységek apró 

tárgyakkal, tépésmozaik készítés. 

 Eseménykép figurái a középponthoz, illetve 

egymáshoz viszonyítva. 

 Ceruzával haladás ábrák, párhuzamosok 

között. 

 „Kockás” papíron kisebb-nagyobb 

négyzetek, lépcső rajzolása. 

 Színezés, határok betartása. Forma betöltése, 

kihagyása, színezés sötétre, halványra. 

 Nyomaték tudatos változtatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes egyszerű ábrákat 

másolni a tábláról. 

Kapcsolódási pontok: Ábrázolás-alakítás: formázások különböző anyagokból, gyurmázás, daratábla, homok.  

Eltérő vastagságú íróeszközökkel festés, rajzolás. 

 



253 
 

Elvárt és javasolt fogalmak: Tevékenységek (csipegetés, sodrás, csavarás…). Fokozás (még feljebb, legszélén…). 

Íráselemek, egyszerű alakzatok. Kösd össze!, Karikázd be!, Húzd alá!, Húzd át! utasítások. 
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Témakör: 4. Szem-kéz koordinációjának fejlesztése. Előzetes tudás: Egy pontra fixálás. 

 

 

Óraszám: 

 

10 

Tantárgyi fejlesztési célok: Mozgó figura követése szemmel. 

 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Próbálkozni megfelelő erővel a jó irányba dobni. 

Szimpla csomó kötése, meghúzása. Segítséggel masni kötés 

próbálgatása. Minta után stabil építményt készíteni különböző 

építőelemekből. Helymeghatározás alapján a megfelelő elemet 

kiválasztani. Két elemet önállóan összeilleszteni, az esetleges hibákat 

észlelni, javítani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Célba dobás. 

– Csomókötés. 

– Építés.  

– Soralkotások. 

– Kép összeillesztése. 

 

 Táblai ábrák célzása babzsákkal, 

papírrepülővel. 

 Babaruhára, fűző-játékra, saját cipőre csomó 

kötése. 

 Építés önállóan és minta után. Építőelemek 

pontos illesztése. 

 Kártyák, dominó sorba rendezése vízszintes 

és függőleges irányban. 

 Szétvágott kép, mesekocka elemeinek 

összeillesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorok, oszlopok alkotására 

legyen képes önállóan. 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: labdás gyakorlatok. Életvitel és gyakorlat: cipőfűzés, szalagkötés. Játékra nevelés: didaktikus játékok. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Cél, irány, közelebb, távolabb, alsódobás, felsődobás, vastag, vékony zsinór, laza, szoros csomó; 

fal, kerítés, oszlop, torony, vízszintes, függőleges elhelyezés, sorok, oszlopok, szomszédok, következő; 

kép széle, kerete, fejjellefelé. 
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Témakör: 6. Íráselemek tanítása Előzetes tudás: Kétujjas fogás 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Vonalrendszer megismerése, tájékozódás a vonalrendszerben. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Az álló, fekvőés ferde vonalak differenciálása és megfelelő 

alkalmazása. 

Felismerhetően egyszerű formák rajzolása (a sikertelen próbálkozások 

ne szegjék kedvét). 

Betűelemeket átírni, differenciálni, felismerhetően másolni. 

A helyes irányt követni, írás során a szó- és sorközöket betartani.  

A vonalrendszert megbízhatóan ismerni, íráselemek helyét biztosan 

ismerni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

- Álló, fekvő egyenes. 

- Kör-, kapu- és csészevonal. 

- Hurok- és horogvonalak. 

- Íráselemek írása vonalrendszerbe, sorközbe. 

 

- Ritmikus sor 3-4 elemből (l l – l l – l l). 

- Betűelemek felismerése ábrákban. 

- Ábrák kiegészítése, betűelemekkel. 

- Nyitott és zárt forma differenciálása. 

- Hurok- és horogvonal átírása, másolása. 

Rajz kiegészítése. 

- Azonos írásjelek felismerése, jelölése, sor 

folytatása. 

- Ismerkedés a vonalrendszerrel, vastag 

vonal megállapítása, megkezdett sor 

folytatása. 

 

Legyen képes a szembetűnő 

jegyek alapján segítséggel 

csoportosításokat végezni. 

 

 

A betűelemeket ismerje fel és 

írja segítséggel (álló, fekvő 

egyenes, körvonal, csésze, 

kapuvonal) 

 

Kevés segítséggel tudjon sort 

alkotni megfelelő iránytartással. 

 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: téri tájékozódás. Ábrázolás-alakítás: homoktáblán, gríztáblán rajzolgatás ujjal, bottal. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Egyenesekből kirakható jelek (+, –, relációs jel). Kezdőpont, egyező irány, ellenkező irány. 

Vonalrendszerbe írás fogalmai. Sorköz, határvonal, kisebb, nagyobb, befér, kilóg. 
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Témakör: 7. Betűtanítás (e,v,u,ú,t,á,s,p) Előzetes tudás: Vonalrendszer ismerete. 

 

Óraszám: 

 

23 Tantárgyi fejlesztési célok: Rövid – hosszú biztos elkülönítése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Egy-egy hang jelenlétét, hiányát felismerni erősen artikulált, ismert 

szavakban. Együttműködve törekedni a minél tisztább kiejtésre. 

Hangsúlyozott kezdőhangot kihallani ismert szóból. 

Különböző szempontok (tartalom, kezdőhang) szerint szavakat 

differenciálni. Betűhöz megfelelő hangot, hanghoz betűt társítani. A 

tanult betűt felismerni és egyeztetni a megfelelő hanggal, amit hallott 

és látott a szóban. Kérdésre megadott szóval mondatot alkotni. Ismert 

szót képpel, képet szóval egyeztetni. Saját nevét felismerni, ismerős 

hangot és betűt keresni benne. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Hangkihallási gyakorlatok. 

– Magánhangzók felismerése ajakállásról. 

– Betű felismerése szövegben. 

– Ismerkedés az új betűkkel. 

– Hang-betű egyeztetés. 

– Szógyűjtés. 

– A mondat (analóg mondatalkotás). 

 

 

 Játékos hallásfigyelem-fejlesztő gyakorlatok.  

 Hang kihallása szó elején, végén, közepén, 

kezdőhang kiemelése, önálló hangoztatása 

hosszan, röviden.  

 Kezdőhang leválasztása. 

 Szájról olvasás (nevek, ismert szavak), 

ajakállások utánzása. 

 Ismert betű kiválasztása betűsorból, 

felismerése, hangoztatása nevekben, ismert 

szavakban. 

 Ismert betűk alapján szó felismerése, 

egyeztetése képpel. 

 Aktuális betű keresése újságban, utcai 

feliratokon. 

 Szavak szótagolása, tapsolása. 

 Tematikus szógyűjtés. Szó-kép egyeztetés. 

 Szavak felismerése körülírás alapján. 

 Képolvasás, két-három szavas mondatok 

alkotása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni képességeinek 

megfelelően ismerje fel a tanult 

betűket, tudjon szótagokat 

összeolvasni. 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: logopédiai gyakorlatok. Ének-zene: ritmizálás. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Személyek, tárgyak meghatározása: „Ki? Mi?” kérdések. Embert jelölő szavak (válaszok „ki?” kérdésre). 

A „mondat” egyszerű meghatározása. Kezdőbetű, írásjel. Újságcímek, utcai feliratok. 
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Témakör: 8. Olvasás Előzetes tudás: Tanult hangok biztos felismerése, kihallása. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Rész – egész észlelése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: A tanult betűt felismerni hallott és látott 

szóban. A betűk kirakása, másolása megfelelő sorrendben.  

Aktív részvétel a közös munkában. Egyeztetni szókártyákat 

tárgyakkal, tárgyképekkel. 3 betűs szót (minta után vagy diktálásra) 

kirakni önállóan. A betűk sorrendjét betartani, a hibákat megtalálni, 

helyét jelezni, segítséggel javítani. 

Önállóan olvasott rövid mondat tartalmát megérteni, visszaadni. 

Versmondás értelmesen, hangsúlyozva. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Betűfelismerés, hang. 

– Két betű összeolvasása. 

– Szógyűjtés kezdő szótaggal. 

– Tárgykép-szó egyeztetés ismert betűk alapján. 

– Szó kirakása. 

– Szó analizálása. 

 Versek, mondókák tanulása 

 

 Ismert betűk keresése könyvben, újságban, 

utcai feliratokon. 

 Szavak felismerése magánhangzóik alapján. 

 Azonos kezdőhangú szavak közül a két 

azonos betűvel kezdődőek kiválasztása, 

elemzése. 

 Azonos szótaggal kezdődő szavak 

kiválasztása, értelmezése. 

 Szavak felismerése körülírás és kezdőhang 

alapján. 

 Megadott betűkből szó kirakása. 

 Kép alapján hiányos szó megfejtése, hiányzó 

betű pótlása. 

 Leírt versekben szavak keresése, jelölése. 

 Versek, mondókák közös elmondása, ismert 

hangok, betűk kiemelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes az ismert képeket 

és szavakat egymáshoz 

rendelni. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: kifejező versmondás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Betű, szótag, szó, mondat. Ellentétes szópárok. Szavak alakja, jelentése, írása, kiejtése. 
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Hasonlóság, különbség konkrét példákon. Kérdőszavak, válaszok. 

Kösd össze!, Karikázd be!, Húzd alá! stb. utasítások. 
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Témakör: 9. Írás Előzetes tudás: Betűformák észlelése nagymozgások és 

finommozgások segítségével. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok: A megfelelő betűk és hangok biztos összekapcsolása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

Fejlesztési feladatok: 

Az írás során a betű megfelelő méretben a megfelelő helyre kerüljön. 

A sorokat, sorközöket és a haladási irányt betartani. 

2 betűs szót önállóan, annál hosszabb szót segítséggel írni, másolni. A 

betűket és hangokat biztosan felismerni és egyeztetni. Pontos, 

figyelmes másolás, az esetleges hibákat segítséggel javítani. Önálló 

munkavégzés (5-6 szó leírása), utána közös ellenőrzés, javítás. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Betűforma vázolása. 

– Írás sorközbe távolságtartással. 

– Két betűs szavak átírása, másolása. 

– Írás diktálás után. 

– Betűk írása sorközbe. 

– Kétbetűs szavak írása. 

– Betűk, szótagok, szavak másolása és írása diktálásra. 

 

 Betűalakítás padon, táblán, írólapon. 

 Betű átírása és írása egyesével. 

 Másolás előírásról, tábláról. 

 Betűk írása egyenként, szóközzel. 

 Szógyűjtés azonos magánhangzókkal, a 

magánhangzók leírása. 

 Megadott kezdőbetűvel tematikus 

szógyűjtés. 

 Kétbetűs szavak gyűjtése, írása. 

 Szó kiegészítése igekötővel. 

 Igekötő alkalmazása, szó 

jelentésváltozásának megfigyelése. 

 Kétbetűs szavak, szótagok kirakása. 

Magánhangzó a szótag elején, végén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a tanult betűt 

tudásszintjének megfelelő 

módon másolni, önállóan írni. 

 

A tanult betűket tollbamondás 

után tudja leírni. 

 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: téri tájékozódás, alapmozgások. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Írólap tartása, betű helye, mérete, sor, vastag vonal, margó, kezdőhang – első betű. 

Hosszú, rövid hangok, jelölésük, szó, szótag, egy szótagú szavak. 
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Hasonló, különböző, ellentétes értelmű szavak. 

 

 

Összegzett tanulási eredmények 

a két évfolyamos ciklus végén 

 

A tanuló képes soralkotás alkalmával spontán módon alkalmazni és rögzíteni a balról jobbra haladást.  

Képes szavakban a magánhangzót kihallani, adott magánhangzót megjelölni. 

Kialakul az előnyben részesített oldal tudatos használata. 

Képes szabad kézzel felismerhető ábrát rajzolni. 

Feladathelyzetben együttműködő, motiválható, képes figyelmét néhány percig a feladatra irányítani. 

Képes spontán beszédben helyesen használni a téri relációk kifejezéseit. 

Képes az alaprajz és a valóság közti összefüggést felismerni. 

Képes az íráselemek helyének figyelembevételével önállóan sort alkotni a vonalrendszerben. 

Képes betűelemeket átírni, differenciálni, felismerhetően másolni. 

Képes a feladatokat tudatos vonalvezetéssel, megfelelő ceruzafogással és nyomatékkal végezni.  

Képes egyszerű szöveget (betűket), ábrákat másolni a tábláról.  

Képes szóképeket differenciálni néhány tanult betű alapján. 

Képes szógyűjtésre tartalom, illetve alaki kritériumok alapján. 

Képes a helyes irányt követni írás során, a szó- és sorközök betartásával. 
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Képes kétbetűs szavakat gyűjteni, értelmezni, leírni. 
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5–6. évfolyam 

 

A tantárgy jelentős szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén a feladattudat és a feladattartás fejlesztésében, a helyes viselkedési szabályok megerősítésében 

és megtartásában, a tanuló saját és mások munkájának megóvására vonatkozó törekvésének kialakulásában, megbecsülésére nevelésében, valamint türelemre 

és kitartásra ösztönzésében.  

 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés fejlesztését a magyar és az idegen nyelv közötti különbség felismerése, a téri orientációs ismeretek bővítése, a magyar 

népi mondókák és közmondások megismerése segíti. 

 

A családi életre nevelést segíti a saját név felismerése, a családtagok nevének ismerete, vezetéknév és utónév azonosságainak és különbségének és ezek 

okainak tisztázása, valamint egyszerű köszöntő szöveg írásával felkészülés az aktuális családi ünnepekre. 

 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelést megalapozza a tanuló hivatalos személyi adatainak és azok alkalmazásának megismerése, az aláírás 

jelentőségének megtanítása. 
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5. évfolyam 

 

Témakör: 1. Beszédfejlesztés Előzetes tudás: Tagolt beszéd, motiváció a kommunikációra. 

 

Óraszám: 

 

8 
Tantárgyi fejlesztési célok: Vizuális és verbális emlékezet fejlesztése. Gondolatok, szavak kifejezése verbális vagy nonverbális jelekkel. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Folyamatos, nyugodt, érthető beszéd, hibák spontán javítása. 

Egyénileg és csoportosan fellépni az iskolai ünnepélyeken. 

Beszámoló átélt eseményekről.Legfontosabb adatait ismerni. 

A kérdezés és felelés formai- és tartalmi követelményeit betartani. 

Mondanivalót minél pontosabban kifejteni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Helyes artikuláció gyakorlása, hanglejtés, hangerő, stílus. 

– Mondatalkotás megadott szóval, mondatalkotás képről. 

– Szókincsbővítés. 

– Személyi adatok gyakorlása. 

– Mondat bővítése újabb és újabb bővítményekkel. 

– .Mondat befejezése, kiegészítése. 

 

 

 Logopédiai gyakorlatok. 

 Légzőgyakorlatok. Szappanbuborék fújása. 

 Tematikus szógyűjtés, mondatalkotás adott 

szavakból. 

 Eseményképhez történet kitalálása, majd 

elmondása közösen. 

 Teljes nevének, lakcímének másolása. 

 Mondat bővítése újabb és újabb 

bővítményekkel. 

Mondat többféle befejezése. 

Versek, mondókák hangsúlyozása. 

 

 

 

 

Egyéni képességeinek 

megfelelően ejtse a hangokat, 

szavakat.  

A tanuló személyi adatait 

biztosan ismerje. 

 

Legyen képes a helyzetnek 

megfelelő bővített mondatokat, 

kérdéseket, válaszokat alkotni. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: logopédiai feladatok, vers, rövid szöveg kifejező előadása közönség előtt. Mozgásnevelés: téri tájékozódás, légző 

gyakorlatok. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Különböző kedélyállapotok. Napló. Személyi adatok. Régen, most, majd (igeidők). Kérdő névmások. Kérdezés és felelés, 

társalgás. 

 

 

Témakör: 2. Térorientációs gyakorlatok Előzetes tudás: Alak – háttér elkülönítése. 

 

Óraszám: 

 

7 Tantárgyi fejlesztési célok: Tájékozódás táblázatban. Az önállóság, megbízhatóság, feladattudat erősítése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: A tanuló ügyességének megfelelő játékokat 

tudatosan (nem próba-szerencse alapon) kirakni. 

Az árnyaltabb helymeghatározásokat megérteni és alkalmazni. 

Téri relációkat megfogalmazni többféleképpen. 

Helymeghatározásokat elvégezni különböző pontokhoz viszonyítva. 

Szabályokat megérteni, keresztrejtvényt önállóan kitölteni. 

Függőlegesen írt feliratot felismerni, összeolvasni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Téri helyzetek transzformálása síkra. 

– Puzzle kirakása. 

– Távolság becslése, ellenőrzése. 

– Játékos feladatok. 

– Helymeghatározások. 

– Tájékozódás 4×4-es táblázatban. 

 

 Tanult téri helyzetek folyamatos gyakorlása, 

egyre nagyobb önállósággal, transzformálása 

síkra. 

 Tájékozódás az iskola alaprajzán. Útvonal 

együttes bejárása, berajzolása. 

 Elem helyének megkeresése, forgatás, 

illesztés. 

 Tárgyak elhelyezése közelebb, távolabb. 

 Tárgy elrejtése, megtalálása.  

 Térbeli helyzetek megfigyelése, 

megfogalmazása. 

 Egyszerű ábrák rajzolása a megfelelő helyre. 

 Tűz-víz játék. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használja segítséggel a téri 

orientáció elnevezéseit, 

alkalmazza azokat. 

 

Képes saját helyzetéhez képest 

relációkat megfogalmazni. 
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Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: téri tájékozódás. Számolás-mérés: tájékozódás: térirányok, alaprajz, viszonyítás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Le-fel, jobbra-balra (közlekedés). Csere, helycsere. Közel, távolabb, innen, túl… 

Oszlopok, sorok számozása, sorok, széle, közepe, önálló munka, önálló ellenőrzés, türelem, kitartás, vízszintes és függőleges feliratok, keresztrejtvény. 
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Témakör: 7. Betűtanítás (ö, ő, c, é, k, ü, ű, f, b, z) Előzetes tudás: Hibakeresés, különbségek észrevétele. 

 

Óraszám: 

 

44 Tantárgyi fejlesztési célok: Betűismertetések, szóképzés (szűkítés, bővítés) műveleteinek végzése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Az új betűt felismerni, írni, és összeolvasni a korábban tanultakkal. 

Szavakat analizálni, betűket kapcsolni, összeolvasni. Munkákat 

ellenőrizni, hibákat megtalálni, és megfelelően javítani segítséggel. 

Szavak jelentésmódosulásait észlelni, és a változást megfogalmazni. 

Tulajdonnevek és köznevek közti különbséget megérteni. Írásjeleket 

tudatosan használni írás és olvasás során. 

Érdeklődni a környezet iránt, önállóan tájékozódni; „felfedezések” a 

térképen. Fejtörőket, rejtvényeket megoldani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Új betű ismertetése. 

– Szótagok, szavak kirakása. 

– Hiányzó betűk, szótagok pótlása. 

– Két szótagú szavak írása. 

– Mondatvégi írásjel. 

– Játék a betűkkel. 

 Mondat kezdőbetűk jelölése. 

 

 

 

 Betű kiemelése, hangoztatása, írása, 

olvasása, kapcsolása. 

 Azonos szótaggal kezdődő szavak gyűjtése, 

értelmezése. 

 Szavak kirakása közösen, minta után, 

diktálásra, önállóan. 

 Hiányzó betűk, szótagok felfedezése, 

pótlása.  

 Szavak másolása, diktálás után írása, hibák 

észrevétele, javítása. 

 Szavak kiegészítése raggal, jellel (szavak 

értelmének megváltoztatása). 

 Újságban, könyvben nagybetűk keresése. 

 Írásjelek megfigyelése. 

 Kérdő mondatok alkotása. 

 Felkiáltójel, kettőspont alkalmazása, írása. 

 Anagramma kirakása (retek, teker, keret 

stb.), valamennyi változat leírása 

emlékezetből. 

 Keresztrejtvény, találós kérdés stb. 

 Mondat – kép egyeztetése. Fiú- lány nevek 

válogatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elsajátított olvasási szintnek 

megfelelően olvassa, kapcsolja 

a tanult betűket. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Szavak tartalma, alakja. Azonos alakú szavak, rokon értelmű szavak. Szavak igekötővel, kezdő szótag, végződés. 

Szabály (mit írnánk nagybetűvel?). Tulajdonnevek írásának szabályai. Mondat meghatározása, fajtái. Különböző érzelmek. „Miért?” (Szomorú, sír, vidám, 

nevet stb.). Törd a fejed! Ki tud többet? –vetélkedő. 
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Témakör: 8. Olvasás Előzetes tudás: Szöveg szó szerinti megértése. 

 

Óraszám: 

 

25 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: Az írásjelek figyelembevételével olvasás. Kijelentés, kérés, kérdés megkülönböztetése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 3-4 betűs szót kirakni és leírni hallás után. 

Tőmondatokat (szükség esetén segítséggel) olvasni.  

Szövegeket megtanulni, felmondani. Rövid mondatot önállóan 

olvasni, értelmezni. Pont, kérdőjel, felkiáltójel értelmezése. 

Képsorról összefüggő mondatokat alkotni. Önálló munkavégzés, 

reális önértékelés. Ok-okozati viszonyokat, összefüggéseket 

felismerni. A település, lakóhely ismert épületeinek feliratait 

elolvasni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Hangok és betűk egyeztetése. 

– Szavak olvasása, szókép és tárgyak egyeztetése. 

– Versek, mondókák, szövegek tanulása. 

– Rövid mondatok olvasása, értelmezése. Kijelentő, óhajtó, kérdő 

mondat. 

– Eseményképek sorba rendezése, magyarázása. 

– Összetett mondatok befejezése „pedig”, „de”, „mert” kötőszavak 

után. 

– Feliratok olvasása az utcán. 

 

 Hangok alapján betűk kirakása.  

 Szavak, tárgyak és képek egyeztetése. 

 Kétszavas mondatok olvasása, alkotása, 

értelmezése mondatvégi írásjel figyelembe 

vételével. 

 Hallás után tanult vers írott formájában 

betűk, szavak keresése. 

 Kérdések feltevése egymásnak az 

olvasmánnyal kapcsolatban. 

 Cselekvések megnevezése, időrendjük 

megállapítása. 

 Egyeztetések a tanterem tárgyaival, tárgy- 

és szóképekkel. 

 Hibás állítások javítása, félmondatok 

értelmes összeillesztése 

 Ismert utcanevek, üzletek, középületek 

nevének olvasása. 

 

 

 

 

 

 

Tudjon a képekről egyéni 

képességeinek megfelelően 

mondatot alkotni. 

 

Tudjon rövid mondókákat 

kevés segítséggel elmondani. 

 

Szótagokból tudjon szavakat 

alkotni. 

Kapcsolódási pontok: Számolás-mérés: összefüggések felismerése. 
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Témakör: 9. Írás Előzetes tudás: Látási diszkrimináció, nagyság konstancia. 

 

Óraszám: 

 

35 Tantárgyi fejlesztési célok: Kis- és nagybetűk differenciálása. Különböző betűalakok azonosítása (írott, nyomtatott betű). 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A betűk írása során a tanuló figyelmét, önállóságát, feladattudatát, 

kitartását és koncentrációkészségét fejleszteni. 

Rendezett füzet, javuló betűformák önálló feladatvégzéskor. 

Türelmes, kitartó feladatmegoldás. Rövid szövegből egy-egy mondat 

kiemelése, értelmezése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Betűk írása sorközbe, vonalrendszerbe. 

– Szavak másolása. 

– Írás, diktálás után. 

– Rövid mondatok másolása. 

– Puzzle kirakása. 

– Kezdőbetűk jelölése. 

 

 Betűformák gyakorlása. 

 Másolás, ellenőrzés, javítás. 

 Mondat diktálása szavanként, visszaolvasása 

mondatként. 

 Másolás tábláról, megjelölt mondat másolása 

könyvből. 

 Hiányos mondat kiegészítése szóban. 

 Elemek egyenkénti megfigyelése, 

beillesztése önállóan. 

 Mondat hangsúlyozása és megfelelő írásjel 

alkalmazása. 

 

 

 

 

A tanult betűket, szavakat, 

mondatokat egyéni 

tudásszintjének megfelelően 

írja sorközbe. 

 

Legyen képes automatikusan 

alkalmazni az írás irányát és 

helyét a vonalközben. 

Képes felismerni a tanult 

betűket, rövid szavakat 

önállóan leírni. 

 

Kapcsolódási pontok: Ábrázolás-alakítás: vizuális ábrázolás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Névelő. Mondat fajtái: . ? ! alkalmazásai. Mondat szabályai szóban, írásban. Mondat eleje, vége. Tartalom, szereplők. Betűk, 

szavak, sorok távolsága. Szabályos, szabálytalan formák. Se több, se kevesebb! 
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Témakör: 10. Értő olvasás Előzetes tudás: Bővülő szókincs. 

 

Óraszám: 

25 

Tantárgyi fejlesztési célok: Szavak, szövegek képhez rendelése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Események összefüggéseit megérteni és elmondani saját szavakkal. 

Feliratokat értelmezni kis segítséggel. 

Az árufajták értékét összehasonlítani segítséggel. Ételreceptből 

alapanyagokat, mennyiségeket kiemelni rákérdezésre. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Rövid történet olvasása, értelmezése. 

– Utcai feliratok, eligazító táblák 

– Információk, hirdetések. 

– Ételreceptek. 

 

 Történet olvasása, értelmezése 

mondatonként és egészében. 

 Séta közben feliratok, plakátok, hirdetések 

olvasása. 

 Árukatalógus nézegetése, olvasgatása, 

termékek csoportosítása. 

 Árak összehasonlítása. 

 Zacskós leves készítése a leírt útmutató 

alapján, a leírtak betartása. 

 

 

Legyen képes egyszerű 

szöveget elolvasni, értelmezni.  

 

Legyen képes utcai tájékoztató 

táblákat értelmezni. 

Kapcsolódási pontok: Életvitel és gyakorlat: feliratok, használati utasítások, ételreceptek olvasása, értelmezése. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Termékek, események, időpontok, olcsó, drága, hozzávaló, főzési idő, forrás, keverés, lassú tűzön. 
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6. évfolyam 

 

Témakör: 1. Beszédfejlesztés Előzetes tudás: Tagolt beszéd, motiváció a kommunikációra. 

 

Óraszám: 

 

7 
Tantárgyi fejlesztési célok: Vizuális és verbális emlékezet fejlesztése. Gondolatok, szavak kifejezése verbális vagy nonverbális jelekkel. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Folyamatos, nyugodt, érthető beszéd, hibák spontán javítása. 

Egyénileg és csoportosan fellépni az iskolai ünnepélyeken. 

Beszámoló átélt eseményekről. Legfontosabb adatait ismerni. 

A kérdezés és felelés formai- és tartalmi követelményeit betartani. 

Mondanivalót minél pontosabban kifejteni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Helyes artikuláció gyakorlása, hanglejtés, hangerő, stílus. 

– Mondatalkotás megadott szóval, mondatalkotás képről. 

– Szókincsbővítés. 

– Személyi adatok gyakorlása. 

– Mondat befejezése, kiegészítése. 

 

 

 Logopédiai gyakorlatok. 

 Légző gyakorlatok. 

 Tematikus szógyűjtés, mondatalkotás adott 

szavakból. 

 Eseményképhez történet kitalálása, majd 

elmondása közösen. 

 Teljes nevének, lakcímének másolása. 

 Mondat bővítése újabb és újabb 

bővítményekkel. 

 

 

 

 

 

A tanuló személyi adatait 

biztosan ismerje. 

 

Legyen képes a helyzetnek 

megfelelő bővített mondatokat, 

kérdéseket, válaszokat alkotni. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: logopédiai feladatok, vers, rövid szöveg kifejező előadása közönség előtt. Mozgásnevelés: téri tájékozódás, légző 

gyakorlatok. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Különböző kedélyállapotok. Napló. Személyi adatok. Régen, most, majd (igeidők). Kérdő névmások. Kérdezés és felelés, 

társalgás. 
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Témakör: 2. Térorientációs gyakorlatok Előzetes tudás: Alak – háttér elkülönítése. 

 

Óraszám: 

 

8 Tantárgyi fejlesztési célok: Tájékozódás táblázatban. Az önállóság, megbízhatóság, feladattudat erősítése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A tanuló ügyességének megfelelő játékokat tudatosan (nem próba-

szerencse alapon) kirakni. 

Az árnyaltabb helymeghatározásokat megérteni és alkalmazni. 

Téri relációkat megfogalmazni többféleképpen. 

Helymeghatározásokat elvégezni különböző pontokhoz viszonyítva. 

Szabályokat megérteni, keresztrejtvényt önállóan kitölteni. 

Függőlegesen írt feliratot felismerni, összeolvasni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Téri helyzetek transzformálása síkra. 

– Puzzle kirakása. 

– Távolság becslése, ellenőrzése. 

– Helymeghatározások. 

– Tájékozódás 4x4-es táblázatban 

 

 Tájékozódás az iskola alaprajzán. Útvonal 

együttes bejárása, berajzolása. 

 Elem helyének megkeresése, forgatás, 

illesztés. 

 Tárgyak elhelyezése közelebb, távolabb. 

 Tűz-víz játék. 

 Tárgy elrejtése, megtalálása. 

 Egyszerű ábrák rajzolása a megfelelő helyre. 

 Térbeli helyzetek megfigyelése, 

megfogalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes saját helyzetéhez 

képest relációkat 

megfogalmazni. 

 

A tanuló legyen képes 

soralkotás alkalmával spontán 

módon alkalmazni és rögzíteni 

a balról jobbra haladást.  

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: téri tájékozódás. Számolás-mérés: tájékozódás: térirányok, alaprajz, viszonyítás. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Le-fel, jobbra-balra (közlekedés). Csere, helycsere. Közel, távolabb, innen, túl… 

Oszlopok, sorok számozása, sorok, széle, közepe, önálló munka, önálló ellenőrzés, türelem, kitartás, vízszintes és függőleges feliratok, keresztrejtvény. 
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Témakör: 7. Betűtanítás (b,z,d,j,n,h,sz,r,g,ny) Előzetes tudás: Hibakeresés, különbségek észrevétele. 

 

Óraszám: 

 

44 Tantárgyi fejlesztési célok: Betűismertetések, szóképzés (szűkítés, bővítés) műveleteinek végzése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Az új betűt felismerni, írni, és összeolvasni a korábban tanultakkal. 

Szavakat analizálni, betűket kapcsolni, összeolvasni. Munkákat 

ellenőrizni, hibákat megtalálni, és megfelelően javítani segítséggel. 

Szavak jelentésmódosulásait észlelni, és a változást megfogalmazni. 

Tulajdonnevek és köznevek közti különbséget megérteni. Írásjeleket 

tudatosan használni írás és olvasás során. 

Érdeklődni a környezet iránt, önállóan tájékozódni; „felfedezések” a 

térképen. Fejtörőket, rejtvényeket megoldani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Új betű ismertetése. 

– Szótagok, szavak kirakása. 

– Hiányzó betűk, szótagok pótlása. 

– Két szótagú szavak írása. 

– Mondatvégi írásjel. 

– Nevek, mondatkezdő betűk jelölése. 

– Játék a betűkkel. 

 

 Betű kiemelése, hangoztatása, írása, 

olvasása, kapcsolása. 

 Azonos szótaggal kezdődő szavak gyűjtése, 

értelmezése. 

 Szavak kirakása közösen, minta után, 

diktálásra, önállóan. 

 Hiányzó betűk, szótagok felfedezése, 

pótlása.  

 Szavak másolása, diktálás után írása, hibák 

észrevétele, javítása. 

 Írásjelek megfigyelése. 

 Kérdő mondatok alkotása. Felkiáltójel, 

kettőspont alkalmazása, írása. 

 Nagybetűk keresése újságban, könyvben.  

 Városok nevének gyűjtése a térképről. 

 Anagramma kirakása (retek, teker, keret 

stb.), valamennyi változat leírása 

emlékezetből. 

 Keresztrejtvény, találós kérdés stb. 

 

 

 

 

Legyen képes felismerni, 

kimondani a tanult betűket, 

szótagokat alkotni és leírni 

azokat diktálás után is. 

 

Legyen képes szavak 

elemzésére, betűkártyával való 

kirakására, másolására, hiányzó 

betűk pótlására. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: szókincs-bővítés, szógyűjtés. Ének-zene: ritmizálás. hallásfejlesztés. 
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Témakör: 8. Olvasás Előzetes tudás: Szöveg szó szerinti megértése. 

 

Óraszám: 

 

25 
Tantárgyi fejlesztési célok: Az írásjelek figyelembevételével olvasás. Kijelentés, kérés, kérdés megkülönböztetése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

3-4 betűs szót kirakni és leírni hallás után. Tőmondatokat (szükség 

esetén segítséggel) olvasni. Szövegeket megtanulni, felmondani. 

Rövid mondatot önállóan olvasni, értelmezni. 

Pont, kérdőjel, felkiáltójel értelmezése. Képsorról összefüggő 

mondatokat alkotni. Önálló munkavégzés, reális önértékelés. 

Ok-okozati viszonyokat, összefüggéseket felismerni.  

A település, lakóhely ismert épületeinek feliratait elolvasni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Hangok és betűk egyeztetése. 

– Szavak olvasása, szókép és tárgyak egyeztetése. 

– Versek, mondókák, szövegek tanulása. 

– Rövid mondatok olvasása, értelmezése. Kijelentő, óhajtó, kérdő 

mondat. 

– Eseményképek sorba rendezése, magyarázása. 

– Feliratok olvasása az utcán. 

 

 Hangok alapján betűk kirakása.  

 Szavak, tárgyak és képek egyeztetése. 

 Kétszavas mondatok olvasása, alkotása, 

értelmezése mondatvégi írásjel figyelembe 

vételével. 

 Hallás után tanult vers írott formájában 

betűk, szavak keresése. 

 Kérdések feltevése egymásnak az  

 olvasmánnyal kapcsolatban. 

 Cselekvések megnevezése, időrendjük 

megállapítása. 

 Hibás állítások javítása, félmondatok 

értelmes összeillesztése. 

 Ismert utcanevek, üzletek, középületek 

nevének olvasása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen  

képes önállóan szavakat, rövid 

mondatokat kiolvasni.  

 

Kapcsolódási pontok: Számolás-mérés: összefüggések felismerése. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Kösd össze! Karikázd be! Utasítások. 

Hang – betű. Szó, mondat, pont, nagybetű.Múlt, jelen és jövő idejű cselekvések. Előbb, később, ok, előzmény, következmény. 

Hely, helyszín (Válaszok hol?” kérdésre, helymeghatározások – szóvégződések (helyragok). 
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Témakör: 9. Írás Előzetes tudás: Látási diszkrimináció, nagyság konstancia. 

 

Óraszám: 

 

35 
Tantárgyi fejlesztési célok: Kis- és nagybetűk differenciálása. Különböző betűalakok azonosítása (írott, nyomtatott betű). 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A betűk írása során a tanuló figyelmét, önállóságát, feladattudatát, 

kitartását és koncentrációkészségét fejleszteni. 

Rendezett füzet, javuló betűformák önálló feladatvégzéskor. 

Türelmes, kitartó feladatmegoldás. Rövid szövegből egy-egy mondat 

kiemelése, értelmezése. Olvasmány tartalmának elmondása kérdések 

segítségével. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Betűk írása sorközbe, vonalrendszerbe. 

– Szavak másolása. 

– Írás, diktálás után. 

– Rövid mondatok másolása. 

– Puzzle kirakása. 

 

 Betűformák gyakorlása. 

 Meghatározott szó keresése könyvből. 

 Másolás, ellenőrzés, javítás. 

 Mondat diktálása szavanként, visszaolvasása 

mondatként. 

 Másolás tábláról, megjelölt mondat másolása 

könyvből. 

 Hiányos mondat kiegészítése szóban. 

 Elemek egyenkénti megfigyelése, 

beillesztése önállóan 

 

 

 

Legyen képes rövid mondatokat 

alkotni és leírni azokat a 

mondatalkotás szabályainak 

betartásával. 

 

Legyen képes automatikusan 

alkalmazni az írás irányát és 

helyét a vonalközben. 

 

Legyen képes felismerni a 

tanult betűket, rövid szavakat 

önállóan leírni. 

 

Kapcsolódási pontok: Ábrázolás-alakítás: vizuális ábrázolás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: 

Névelő. Mondat fajtái: . ? ! alkalmazásai. Mondat szabályai szóban, írásban. Mondat eleje, vége. Tartalom, szereplők. Betűk, szavak, sorok 
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távolsága.Szabályos, szabálytalan formák. Se több, se kevesebb! 
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Témakör: 10. Értő olvasás Előzetes tudás: Bővülő szókincs. 

 

Óraszám: 

 

25 Tantárgyi fejlesztési célok: Szavak, szövegek képhez rendelése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Események összefüggéseit megérteni és elmondani saját szavaival. 

Feliratokat értelmezni kis segítséggel. Az árufajták értékét 

összehasonlítani segítséggel. Ételreceptből alapanyagokat, 

mennyiségeket kiemelni rákérdezésre. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Rövid történet olvasása, értelmezése. 

– Utcai feliratok, eligazító táblák. 

– Információk, hirdetések. 

– Ételreceptek 

 

 Történet olvasása, értelmezése 

mondatonként és egészében. 

 Séta közben feliratok, plakátok, hirdetések 

olvasása. 

 Árukatalógus nézegetése, olvasgatása, 

termékek csoportosítása. 

 Árak összehasonlítása. 

 Zacskós leves készítése a leírt útmutató 

alapján, a leírtak betartása. 

 

 

 

 

Legyen képes egyszerű 

szöveget elolvasni, értelmezni.  

 

Legyen képes utcai tájékoztató 

táblákat értelmezni. 

Kapcsolódási pontok: Életvitel és gyakorlat: feliratok, használati utasítások, ételreceptek olvasása, értelmezése. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Termékek, események, időpontok, olcsó, drága, hozzávaló, főzési idő, forrás, keverés, lassú tűzön. 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló személyi adatait biztosan ismeri. 

Képes a helyzetnek megfelelő bővített mondatokat, kérdéseket, válaszokat alkotni. 

Képes saját helyzetéhez képest relációkat megfogalmazni. 

Képes felismerni, kimondani a tanult betűket, szótagokat alkotni és leírni azokat diktálás után is. 

Képes szavak elemzésére, betűkártyával való kirakására, másolására, hiányzó betűk pótlására. 

Képes önállóan szavakat, rövid mondatokat kiolvasni. 

Képes rövid mondatokat alkotni és leírni azokat a mondatalkotás szabályainak betartásával. 

Képes automatikusan alkalmazni az írás irányát és helyét a vonalközben. 

Képes felismerni a tanult betűket, rövid szavakat önállóan leírni. 

Képes egyszerű szöveget elolvasni, értelmezni.  

Képes utcai tájékoztató táblákat értelmezni. 
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7. évfolyam 

 

Témakör: 7. Betűtanítás (cs, gy, zs, ty, ly, x, y, w), Előzetes tudás: Tiszta artikuláció, hallási figyelem. 

 

Óraszám: 

 

15 
Tantárgyi fejlesztési célok: Kisbetűk nyomtatott és írott alakjának biztos felismerése. 

Teljes ábécé megismerése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Egyszerű szavak analizálása, betű hiányának érzékelése, pótlása. 

Hibakeresés rosszul kirakott szóban. Szavak írása önállóan, szókezdő 

kettős betűvel is. Gyakrabban használt tulajdonneveket írása. 

Tájékozódni térképen, nagyobb, nevezetesebb helyeket megkeresni 

kevés segítséggel. 1-2 próbajáték után részvétel szójátékos 

versenyben a szabályok megértésével, betartásával. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Új betű ismertetése, kapcsolása. 

– Hiányzó betűk pótlása. 

– Szavak kirakása, másolása. 

– Játék a betűkkel. 

 

 

 Betű leválasztása, hangoztatása, írásának 

gyakorlása, összeolvasás. 

 Hiányzó kettős betűk pótlása szó elején, 

közepén, végén. 

 Tematikus szógyűjtés az új betűkkel. 

 Másolás, szavak írása tetszés szerint. 

 Keresztrejtvény, mit visz a kishajó? 

 

 

 

 

 

A tanuló legyen képes 

felismerni és megfelelően 

használni a különböző 

betűalakokat, írásmódokat.  

 

Kapcsolódási pontok: Társadalmi ismeretek: lakóhely, térképhasználat, személyi adatok, nevek. Információs eszközök használata: másolás, helyesírás-
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ellenőrző program használata. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Betűk helye a teljes ábécében. Különböző betűtípusok, írásmódok. Tulajdonnevek, köznevek, földrajzi nevek. Gyűjtőfogalmak, 

alárendelt fogalmak. Rejtvények, találós kérdések. 
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Témakör: 8. Olvasás Előzetes tudás: Egyszerű szöveg olvasása (feliratok, reklám, 

prospektus), értelmezése. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok: Olvasott szöveg megértése, kérdések megfogalmazása rövid szöveg alapján. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Egyszerű szöveg gördülékeny olvasása.Hosszabb szavakat pontosan 

kiolvasni.Verseket, dalokat pontosan, értelmesen, hangsúlyozottan 

előadni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Olvasmány olvasása tankönyvből. 

– Nehéz szavak elolvasása. 

– Versek, énekek tanulása. 

– Mondatok olvasása, értelmezése. 

– Tájékoztató szöveg olvasása. 

– Eligazodás a gyermeklexikonban. 

 

 Olvasmány folyamatos végigolvasása. 

 Hosszú, összetett, mássalhangzó-torlódásos 

és ismeretlen szavak olvasása, elemzése. 

 Versek, énekek olvasása, megtanulása írott 

szövegből. 

 Hiányos mondatok olvasása, befejezése kép 

alapján. 

 Élelmiszerek csomagolásán olvasható szöveg 

elolvasása, értelmezése. 

 Gyermeklexikon (Ablak-zsiráf) 

címszavainak olvasása, megbeszélése. 

 

 

 

Legyen képes a betűk 

megismerésével összeolvasni, 

illetve szóképfelismerés 

segítségével rövid szöveget 

önállóan elolvasni, értelmezni. 

 

Kapcsolódási pontok: Ének-zene: ritmizálás. Életvitel és gyakorlat: használati utasítás, ételrecept elolvasása, értelmezése. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Írásjelek, hangsúlyozás, kiejtés, szótagolás, elemzés, összetett szó elemei. Kérdőszavak a hiányzó mondatrészekre. Vers, rím, 

ritmus. 
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Miből készült? Mire való? (ismert tárgy címszó-szerű leírása). Friss, romlandó, szavatosságiidő. 
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Témakör: 9. Írás Előzetes tudás: Rendezett külalakra törekvés, írásos közlés iránti 

igény. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok: Egyéni, olvasható, rendezett íráskép kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Törekedni a betűformák és a füzet külalakjának javítására. 

A kihangsúlyozott hosszú mássalhangzós szavakat helyesen leírni. 

Egyben lediktált rövid mondatot önállóan leírni.  

A kettős betűket biztosan alkalmazni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Betűírás füzetbe, vonalközbe. 

– Kettős betűk gyakorlása. 

– Zs és sz differenciálása. 

 

 

 

 

 

 Szövegírás vonalközbe és segédvonalra. 

 Diktálással szavak, mondatok írása.  

 Tárgykép alá szavak önálló leírása. 

 Szavak, rövid mondatok másolása írottról 

írottra, nyomtatottról írottra. 

 Nevek másolása naptárból. 

 Ábécé lemásolása írott, nyomtatott betűkkel. 

 Kétjegyű mássalhangzókkal szavak írása 

diktálással. 

 Meghatározott kettős betűt tartalmazó szavak 

keresése, másolása hosszabb szövegből. 

 A„zs” és „sz”betű keresése nyomtatott 

szövegben. 

 Zs” és „sz”betűs szavak gyűjtése tárgyképek 

segítségével.  

 Diktált szavak írása „zs” és „sz” oszlopba. 

 

 

 

 

 

A tanuló legyen képes 

felismerni és megfelelően 

használni a különböző 

betűalakokat, írásmódokat.  

 

Legye képes betartani a 

helyesírás elemi szabályait, 

helyesen használni az 

írásjeleket, és rendezett 

külalakra törekedni. 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: feliratok gyűjtése séta közben, rendezvényre plakát, meghívó készítése. 
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Témakör: 10. Értő olvasás Előzetes tudás: Szöveghű olvasás hangos és néma olvasással. 

 

Óraszám: 

 

22 Tantárgyi fejlesztési célok: Az olvasottak globális felfogása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Képaláírások önálló olvasása, értelmezése. A pontosság jelentőségét 

megérteni az olvasás és írás során. Meghatározott témában saját 

gondolatot megfogalmazni, leírni.  

Részt venni dramatizált mese egybefüggő eljátszásában. 

Rövid híreket elmondani néhány szóban. Híreket és személyes 

élményeket összekapcsolni hasonló helyszínnel, eseményekkel, illetve 

körülmények felidézésével. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Rövid hírek, események olvasása újságból. 

– Hiányzó betűk pótlása szavakban. 

– Feladatok írásban. 

– Meseolvasás 

– Újságolvasás. 

– Tv-híradó megnézése, a látottakról beszámoló.  

 

 Olvasottak megbeszélése. 

 Hiányos szavakba különböző betűk 

beillesztése. 

 Írásbeli utasítások néma teljesítése. 

 Mese közös olvasása, dramatizálása. 

 Rövid híradások, értelmezésük. Szerepjáték: 

hírolvasó, TV-bemondó. 

 A hírek végighallgatása csendben. 

Felidézésük ellenőrzése, videóval. 

 

 

 

 

 

Legyen képes a mindennapi 

életben adódó olvasási 

feladatok megoldására. 

Kapcsolódási pontok: Információs eszközök használata: szövegírás, dokumentum keresése. Társadalmi ismeretek: tájékozódás színterei, hírforrások. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Ok, okozat, előzmény, következmény, eredmény. Az ország tájai. Magyar, külföldi, anyanyelv, idegen nyelv. Külföldi, belföldi 

hírek, közlemények. 

 

 

  



291 
 

 

8. évfolyam 

 

Témakör: 7. Betűtanítás: Nagybetűk tanítása. Előzetes tudás: Kisbetűk nyomtatott és írott alakjának biztos 

felismerése. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok: Teljes ABC megismerése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Nagybetűk tanítása.  Nagybetűk helyes alkalmazása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Betűtanítás, kapcsolása betű-hang közötti kapcsolat megerősítése. 

 Nagybetűk alkalmazása 

– Hiányzó betűk pótlása. 

– Írás számítógépen, billentyűzet. 

 

 

 Betű felismerése nyomtatott, írott szövegben. 

Nagybetűk egyeztetése kicsikkel.  

 Játék a betűkkel. 

 Tematikus szógyűjtés az új betűkkel. 

 Szavak kirakása, másolása. 

 Fiú és lánynevek gyűjtése, leírása, nagybetűk 

alkalmazása. 

 Tulajdonnevek írása, olvasása. 

 Nevek önálló ábécésorrendbe rendezése. 

 Egyszerű szavak analizálása, betű hiányának 

érzékelése, pótlása. 

 Hibakeresés rosszul kirakott szóban. 

 Másolás, szavak írása tetszés szerint. 

 

 Betűk keresése, szavak írása billentyűzeten. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje fel a tanult betűket és 

azokat egyéni képességeinek 

megfelelően képes legyen a 

mindennapi élethelyzetekben 

való tájékozódásra.  

Kapcsolódási pontok: Társadalmi ismeretek: lakóhely, térképhasználat, személyi adatok, nevek. Információs eszközök használata: másolás, helyesírás-

ellenőrző program használata. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Betűk helye a teljes ábécében. Különböző betűtípusok, írásmódok. Tulajdonnevek, köznevek, földrajzi nevek. Gyűjtőfogalmak, 
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alárendelt fogalmak. Rejtvények, találós kérdések. 
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Témakör: 8. Olvasás Előzetes tudás: Egyszerű szöveg olvasása (feliratok, reklám, 

prospektus), értelmezése. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Olvasott szöveg megértése, kérdések megfogalmazása rövid szöveg alapján. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Egyszerű szöveg gördülékeny olvasása. Verseket, dalokat pontosan, 

értelmes, hangsúlyozottan előadása. Az olvasott információ 

megértései, tudatos alkalmazása a felhasználás során. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Olvasmány olvasása tankönyvből. 

– Nehéz szavak elolvasása. 

– Néma olvasás. 

– Versek, énekek tanulása. 

– Mondatok olvasása, értelmezése. 

– Tájékoztató szöveg olvasása. 

– Eligazodás a gyermeklexikonban. 

 

 

 

 

 Olvasmány folyamatos végigolvasása. 

 Hosszú, összetett, mássalhangzó-torlódásos 

és ismeretlen szavak olvasása, elemzése. 

 Némán elolvasott kérdésre hangos válasz. 

 Válasz alapján következtetés a kérdésre. 

 Felsorolásból meghatározott elemek hangos 

olvasása.  

 Versek, énekek olvasása, megtanulása írott 

szövegből. 

 Hiányos mondatok olvasása, befejezése kép 

alapján. 

 Az olvasott információk önálló értelmezése, 

alkalmazása. 

 Élelmiszerek csomagolásán olvasható szöveg 

elolvasása, értelmezése. 

 -Gyermeklexikon (Ablak-zsiráf) 

címszavainak olvasása, megbeszélése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az olvasás technikájának 

elsajátításával egyéni 

képességeinek megfelelően 

képes legyen egyszerű szöveg 

értelmezésére, tartalom 

elmondására. 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Ének-zene: ritmizálás. Életvitel és gyakorlat: használati utasítás, ételrecept elolvasása, értelmezése. 
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Témakör: 9. Írás Előzetes tudás: Rendezett külalakra törekvés, írásos közlés iránti 

igény. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: Egyéni, olvasható, rendezett íráskép kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Törekedni a betűformák és a füzet külalakjának javítására. 

A kihangsúlyozott hosszú mássalhangzós szavak helyes leírása. 

Egyben lediktált rövid mondatok önálló leírása. Üdvözlőlap írása 

önállóan. A kettős betűk biztos alkalmazása. 

A tulajdonneveket spontán felismerni, tollbamondás során is 

nagybetűvel írni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Írás. 

– Másolás. 

– Nagybetűs feliratok megfigyelése utcán. 

– Tulajdonnevek felismerése, nagybetűs írás. 

 

 

 Szövegírás vonalközbe és segédvonalra. 

 Üdvözlőlap írása. 

 Diktálással szavak, mondatok írása.  

 Nagybetűk írása sorközbe. 

 Tárgykép alá szavak önálló leírása. 

 Szavak, rövid mondatok másolása írottról 

írottra, nyomtatottról írottra. 

 Két betűsszótagok másolása olvasólapról, 

válogató írás. 

 Nevek másolása naptárból. 

 Ábécé lemásolása írott, nyomtatott betűkkel. 

 Kétjegyű mássalhangzókkal szavak írása 

diktálással. 

 Plakát tervezése, fontos információk 

felismerése és kiemelése (nagybetűkkel). 

 Nagybetűs információs táblák készítése 

(KIJÁRAT, ZÁRVA,  

8. CSOPORT, stb.). 

 A tulajdonneveket spontán felismerni, 

tollbamondás során is nagybetűvel írni. 

 Diktált szavak között, illetve szövegben 

tulajdonnév önálló felismerése, írása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni képességeinek 

megfelelően legyen képes a 

hétköznapi életben előforduló 

írásbeli feladatok végzésére. 
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Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: feliratok gyűjtése séta közben, rendezvényre plakát, meghívó készítése. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Betűméret-, típus. Kettőzött mássalhangzó, helyesírás, elválasztás. Üdvözlőlap különböző alkalmakra. Mondat, cím, kezdőbetű. 

Lényeges-lényegtelen esemény, időpont, színhely. Utcai feliratok, információk. Idegen eredetű szavak. 
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Témakör: 10. Értő olvasás Előzetes tudás: Szöveghű olvasás hangos és néma olvasással. 

 

Óraszám: 

 

22 Tantárgyi fejlesztési célok: Az olvasottak globális felfogása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Képaláírások önálló olvasása, értelmezése. Meghatározott témában 

saját gondolatot megfogalmazni, leírni.  

Részt venni dramatizált mese egybefüggő eljátszásában. 

Rövid híreket elmondani néhány szóban. Híreket és személyes 

élményeket összekapcsolni hasonló helyszínnel, felidézésük.. 

Közkeletű idegen szavakat felismerni és helyesen kiejteni.  

Igéket (cselekvést jelentő szavakat) kiválasztani szövegből. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Rövid hírek, események olvasása újságból. 

– Hiányzó betűk pótlása szavakban. 

– Feladatok írásban. 

– Meseolvasás. 

– Újságolvasás. 

– Tv-híradó megnézése, a látottakról beszámoló.  

– Közkeletű idegen szavak elolvasása, értelmezése. 

– Igék keresése szövegben, igeidők értelmezése. 

 

 Olvasottak megbeszélése. 

 Hiányos szavakba különböző betűk 

beillesztése. 

 Szavak értelmének megváltoztatása egy-egy 

betű cseréjével. 

 Írásbeli utasítások néma teljesítése. 

 Mese közös olvasása, dramatizálása. 

 Rövid híradások, értelmezésük. Szerepjáték: 

hírolvasó, TV-bemondó. 

 A hírek végighallgatása csendben. 

Felidézésük ellenőrzése, videóval. 

 Idegen szavak keresése, magyarázata (Pepsi 

Cola, HBO, Corvin stb.). 

 Igék átírása, átfogalmazása múlt, jelen és 

jövő időbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasási gyakorlata spontán 

módon a szabadidős-

tevékenységek sorába 

illeszkedjen, képes olvasás-írás 

készségét információszerzésre, 

szórakozásra alkalmazza. 

 

Legyen képes közkeletű 

rövidítéseket, közismert idegen 

helyesírású szavakat olvasni. 
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Kapcsolódási pontok: Információs eszközök használata: szövegírás, dokumentum keresése. Társadalmi ismeretek: tájékozódás színterei, hírforrások. 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes felismerni és megfelelően használni a különböző betűalakokat, írásmódokat.  

Képes betartani a helyesírás elemi szabályait, helyesen használni az írásjeleket, és rendezett külalakra törekedni. 

Képes a betűk megismerésével összeolvasni, illetve szóképfelismerés segítségével rövid szöveget önállóan elolvasni, értelmezni. 

Képes a mindennapi életben adódó olvasási feladatok megoldására, önállóan megírni – értékelhető tartalommal – néhány mondatos 

levelet.  

Képes önálló, adekvát választ adni írásban, az írásban feltett kérdésekre. 

Képes a környezeti elvárásoknak megfelelő alapvető írásos kommunikációs készséggel feladatot megoldani. 

Olvasási gyakorlata spontán módon a szabadidős-tevékenységek sorába illeszkedik, képes olvasás-írás készségét információszerzésre, 

szórakozásra alkalmazni. 

Képes közkeletű rövidítéseket, közismert idegen helyesírású szavakat olvasni, írni. 
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Számolás-mérés:  

Műveltségi terület: Matematika 

Évfolyam: 1 - 8. 

 

 

A tantárgy célja kialakítani a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknál olyan elemi ismereteket, amelyek eljuttatják őket az érzékeléstől, észleléstől a 

tárgyfogalmak kialakulásához; megalapozni és kialakítani a tárgyakkal végzett cselekvésekkel a tanulók gondolkodási funkcióit, elemi számfogalmát. 

 

Feladatok:A pedagógusnak fejlesztenie kell a számolás és mérés elsajátításához szükséges alapkészségeket, az érzékelést, észlelést, figyelmet, emlékezetet, 

gondolkodási készséget és a problémamegoldó képességet, hogy a tanulók alapvető logikai összefüggések felismerése révén az ismereteket gyakorlatban 

tudják alkalmazni. Feladata felkelteni, fenntartani a környezet iránti érdeklődést, a környezet megismerése során tudatos tevékenységeket végeztetni, az 

ismeretek megszerzésére irányuló spontán törekvéseket kialakítani, az alapvető térbeni és időbeni tájékozódást fejleszteni, elérni egyszerű utasítások 

megértését, követését. 

 

Fontos feladat a mennyiség- és számfogalmat kialakítani, hogy a tanuló képes legyen mennyiségeket, számjegyeket felismerni, összehasonlítani, 

megváltoztatni, alapműveleteket végezni fejben és írásban; szöveges feladatokat értelmezni, a logikai összefüggéseket felismerni, a megoldáshoz szükséges 

lépéseket felállítani; méréseket végezni, különböző mértékegységek fajtáit, léptéküket, gyakorlati alkalmazásukat megismerni; a pénzzel kapcsolatos elemi 

ismereteket megszerezni, pénzérméket, bankjegyeket felismerni, értéküket, nagyságrendbeli különbségieket felismerni, a mindennapi életben történő 

alkalmazásokat segítséggel gyakorolni;továbbá a banki pénzügyi műveletek alapjait megismerni (bankkártya, folyószámla, hitelszámla). 
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Évfolyam 1.-2. 3.-4. 5.-6. 7.-8. 

Heti óraszám 2 2 3 3 

Éves óraszám 72 72 108 108 

 

 

 

 

Témakör / Évfolyam 1.a 1.m 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 
33 33 25 20 15 15 10 - - 

2. Tájékozódás 15 15 15 10 10 10 10 30 30 

3. Mennyiségek - Műveletek 24 24 32 32 35 43 40 35 35 

4. Mértékegységek, méretek, pénz - - - - - 20 25 23 23 

5. Összefüggések felismerése - - - 10 12 20 23 22 20 

Éves óraszám 72 72 72 72 72 108 108 108 108 
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1–2. évfolyam 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben, az egyszerű szabályok megértésére és betartására, és a csoportosan végzett tevékenység 

szabályainak, feltételeinek betartására neveléssel, a képességekhez igazodó feladatok végzésében és befejezésében a minél nagyobb kitartás kialakításával, 

valamint az alkalmazkodóképesség és feladattudat kialakításával, a türelem és pontosság megalapozásával. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében az együttműködéssel történő feladatvégzés megalapozása zajlik, a csoportba való beilleszkedés és az iskolai 

viszonyrendszerben való eligazodás segítésével. 

 

A tanulás tanítását a tantárgy az által nyújtott információk megismerése iránti igény és az ismeretek befogadása iránti érdeklődés felkeltése támogatja. 
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1. alapozó 

 

Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak 

tulajdonságairól 

Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

33 Tantárgyi fejlesztési célok:Azérzékelés, észlelés fejlesztése, tárgyakkal végzett cselekvések megalapozása, a környezet iránti 

érdeklődés felkeltése. Azonosságok (egyezőségek), különbségek érzékelése, differenciálás. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: Manipulálás a környezet 

tárgyaival,  

elemek kiválasztásának, megadott szempont szerinti 

rendezésének 

kialakítása, különbségek érzékeltetése. 

-Differenciálás 3 méret között segítséggel. 

-Kerek és szögletes tárgyak szétválogatása irányítással. 

-Három szín megkülönböztetése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Kicsi – nagy tárgyak (játékok) felismerése, 

megnevezése, soralkotások. 

 Gömb, kocka megismerése. 

 Megadott szempont szerint játékok válogatása. 

 Rendezetlen halmaz szétválogatása. 

 Kerek, szögletes tárgyak felismerése. 

 Válogatás színek szerin 

- Érzékelési gyakorlatok. 

Piros-kék-sárga-zöld-fehér-fekete, puha-kemény, 

 

 Tárgyak válogatása: kicsi – nagy, sorba rendezés. 

– Tárgyak méretének megtapasztalása. 

– Azonos jellegű tárgyakból sor kirakása: kicsi-

nagyobb-legnagyobb; 

– nagy-kisebb-legkisebb; sor kirakása önállóan, 

kifejezések hangoztatása. 

 Tapintás, gurítás, építés, felismerés, mintázás. 

 Egy bizonyos forma, kiterjedés szerinti játék, tárgy 

bemutatása, ugyanolyan keresése, összehasonlítás, 

tulajdonságok egyeztetése. 

 Apró tárgyak halmazából szétválogatás főfogalom 

szerint, pl. babák, állatok, autók... 

 Tapintás alapján kerek, szögletes tárgyak válogatása. 

 Alapszínek megnevezése, hasonló színű tárgyak 

keresése, egyeztetések. 

– Gyors és lassú járás, mozdulatok utánzása. 

 Kemény-puha, meleg-hideg tárgyak kitapintása, 

azonosítása. 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a közös tanulási 

helyzetekben elemi szinten 

együttműködni. 

 

Segítséggel ismerje fel, 

rendezze megadott szempont 

szerint a tárgyakat.  
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meleg-hideg. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: didaktikus játékok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Kicsi, nagy, kisebb, nagyobb, egyforma, gömb, kocka, gurul, hegyes, kerek, szögletes, éles, csúcsos, sarka van, 

színek. Felszólítás cselekvésekre: gurítsd! Dobd! Kérem! Tessék! 
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Témakör: Tájékozódás Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: Időbeli és térbeli változások érzékelése cselekvésekkel. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A cselekvéseken keresztül az elemi tájékozódáshoz szükséges 

fogalmak megismerése, a feladatvégzésekkel a szociális készségek 

fejlesztése  

Megfelelő irányítással, segítségnyújtással a feladatokat 

végrehajtani a társakra is figyelve. 

A sorbaállási, helycserés és helyváltoztatásos feladatokat 

megérteni és elvégezni. 

Felhívásra folyamatokat észrevenni.  

Türelmesen várakozni majdani eseményekre, várt eredményekre. 

A „várj! majd!, most!” vezényszavak megértése és alkalmazkodás 

azokhoz. 

Egyszerű, konkrét kérdésekre válaszolni az igeidők helyes 

használatával. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Térorientációs gyakorlatok: ide, oda, elé, mellett, előtt, mögött, 

rá, alá irányok. 

– Időbeli tájékozódás 

 Sor eleje, vége. 

 Tájékozódás a tanulási helyzetben előforduló tárgyakon. 

 Térbeli tájékozódás: a tanuló és egy társ, vagy egy tárgy viszonya. 

 Saját testen bal és jobb oldal megtapasztalása. 

 

 Tornasorban, sorba állított játékokkal, 

képolvasással első, utolsó megmutatása. 

 Tárgyak, berendezési tárgyak vizsgálata, 

használata: pl. a szekrény elől nyílik, a 

fiók alul, lent van, a polc fent van, stb. 

 Megadott irány szerint egy játék 

elhelyezése saját személyhez viszonyítva 

a Hol van? Hová tetted? kérdésre közös 

válaszadás. 

 Testsémát fejlesztő gyakorlatok, bal-jobb 

oldal jelzéssel. 

 Tárggyal, képpel jelölt iskolai napirend 

használata. 

 Naponta tárgy, illetve képi 

kommunikációs segédlettel a 

tevékenységek felsorolása. 

– Jövő-jelen-múlt érzékeltetése 

cselekvésekkel. 

– Éjszakai-nappali tevékenységek 

valóságban és képekkel illusztrálva.  

– Reggeli, ebéd, vacsora (napirend). 

– Lassan, gyorsan gyakorlása 

cselekvésekkel. 

 Igeidők gyakorlása a napi feladatok 

elvégzésével és az iskolai napirenddel 

kapcsolatban. 

 

 

 

 

 

 

 

A társas tanulási helyzetben 

együttműködő. 

 

 

Sort kirak 

együttműködéssel balról 

jobbra, segítséggel 

megmutatja az elejét, végét 
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 Napirend. 

 

Kapcsolódási pontok:Olvasás-írás: térorientációs gyakorlatok, Kommunikáció: tájékozódás, Mozgásnevelés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Eleje, vége, elől, hátul, fent, lent, itt, ott, előttem, mögöttem, mellettem, jobbra, balra, napközbeni cselekvések, 

időhatározók.  Várj! Most! Majd! Kész! 
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Témakör: Mennyiségek - Műveletek Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

24 Tantárgyi fejlesztési célok: Számlálás 3-as körben, összehasonlítások, viszonyítások.  Relációk felismerése, értelmezése, a 

relációs jelek ismerete és alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A tanuló figyelje, meg, mutassa meg a sok, kevés, semmi 

határozatlan halmazokat, segítséggel használja a tőszámneveket 3-

ig 

Közös, egyirányú cselekvést végrehajtani tanárral, társakkal. 

Önálló, célirányos tevékenység egyszerű feladatvégzés során. 

A „többet, kevesebbet” önállóan, az „ugyanannyit” segítséggel 

felismerni, jelezni. 

Ismeretek- Tananyag: 

 Halmazok számossága: sok, kevés, több, kevesebb. 

 Halmazok átalakítása 

 Mennyiségek megszámlálása, összehasonlítása. 

 Mennyiségek egyeztetése tőszámnévvel. 

 Egyenlőség, több és kevesebb megállapítása társítási játékkal. 

 Megszámlálás különböző téri elhelyezésben. 

 Számnévvel megfelelő számkép felismerése. 

 

 Termések, apró játékok rakosgatása, 

közös megállapítások, létrehozások: ez 

sok, ez kevés, semmi nincs benne, ebben 

legyen sok, ebben legyen kevés. 

– Ismerkedés a relációs jellel. 

– Sok-kevés-semmi halmazok 

létrehozása segítséggel, majd önállóan. 

– A „nagyon sok”, a „legtöbb” halmaz 

létrehozása. 

– Ugyanannyi megállapítása, 

hangoztatása. 

 Tálakba, vödrökbe, sok, kevés mennyiség 

rakása, vegyünk el belőle, tegyünk hozzá, 

mi történt, öntsük ki mind, stb. 

 Tárgyak, játékok, berendezési tárgyak 

számlálgatása, tőszámnevek közös 

használata. 

 Halmazokból megadott mennyiségű játék 

kiválasztása közösen, számlálás, 

egyeztetés. 

 Édesség, gyümölcs kiosztása. Jutott-e 

mindenkinek? Miből van több, kevesebb? 

 Számlálás minden életpraktikus 

helyzetben. 

 Egyszerűsített dominó játék, számjelek 

mutatása az ujjakon. 

 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel végezzen 

célirányos tevékenységeket 

az egyszerű feladatvégzések 

során.  

 

Segítséggel számláljon 3-ig, 

használja a tőszámneveket. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: didaktikus játék, szerepjáték. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Üres, teli,sok, kevés, semmi, egy, kettő, három, nulla.  Tegyél bele! Vegyél ki! Öntsd ki mindet! Még, több.Elég! 

Válaszd ki! Nagyon sok. Legtöbb, sok, kevés, több, kevesebb, elfogyott, ugyanannyi. 
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1. megerősítő 

 

Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Előzetes tudás:Különbségek érzékelése. 

 
Óraszám: 

 

33 Tantárgyi fejlesztési célok:Azérzékelés, észlelés fejlesztése, tárgyakkal végzett cselekvések végzése, a környezet iránti 

érdeklődés fenntartása. Azonosságok (egyezőségek), különbségek érzékelése, differenciálás. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Tárgyak tulajdonságainak megismerése.Elemek kiválasztásának, 

megadott szempont szerinti rendezésénekképességének kialakítása, 

különbségek felismerése. 

Differenciálás 3 méret között segítséggel. 

Kerek és szögletes tárgyak szétválogatása irányítással. 

Három szín megkülönböztetése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Kicsi – nagy tárgyak (játékok) felismerése, megnevezése, 

soralkotások. 

 Kicsi, nagy tárgyak keresése képi síkon. 

 Gömb és kocka keresése, felismerése a környezetben. 

 Egyforma, ugyanakkora fogalmak kialakítása. 

 Kerek, szögletes tárgyak felismerése. 

 Kör, négyzet, háromszög felismerése. 

 Rendezetlen halmazok szétválogatása. 

 Színek érzékelése. 

 Érzékelési gyakorlatok. 

 

 Tárgyak válogatása: kicsi – nagy, 

összehasonlítások. 

 Megadott méretű (kicsi, nagy) és fajtájú 

játékok keresése, megnevezése, 

megmutatása. 

– Tárgyak méretének megtapasztalása. 

– Azonos jellegű tárgyakból sor 

kirakása: kicsi-nagyobb-legnagyobb; 

– nagy-kisebb-legkisebb; sor kirakása 

önállóan, kifejezések hangoztatása. 

 Leporellók, képeskönyvek, 

eseményképek nézegetése. 

 Osztályban, szekrényben, polcokon lévő 

tárgyak vizsgálata, összehasonlítása 

gömbbel, kockával. 

 Egy bizonyos forma, kiterjedés szerinti 

játék, tárgy bemutatása, ugyanolyan 

keresése, összehasonlítás, tulajdonságok 

egyeztetése. 

 Egyforma, ugyanakkora tárgyak 

válogatása, párosítások. 

 Tapintás alapján kerek, szögletes tárgyak 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a közös 

tanulási helyzetekben elemi 

szinten együttműködni. 

 

 

 

 

Irányított, közös megismerő 

tevékenység során szín, 

forma és méret szerint 

segítséggel differenciál 

 

 

Ismerje fel, rendezze 

megadott szempont szerint a 
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Piros-kék-sárga-zöld-fehér-fekete, puha-kemény, meleg-hideg. 

 
 

válogatása. 

 Logikai készlet válogatása, az elemek 

megnevezése, tulajdonságok érzékelése. 

 Apró tárgyak halmaza – szétválogatás 

főfogalom szerint, pl. babák, állatok, 

edények. 

 Színek szerinti egyeztetések, válogatások. 

  Gyors és lassú járás, mozdulatok 

utánzása. 

 Kemény-puha, meleg-hideg tárgyak 

kitapintása, azonosítása. 

 

tárgyakat. 

 

 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: didaktikus játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Kicsi, nagy, kisebb, nagyobb, egyforma, gömb, kocka, gurul, hegyes, kerek, szögletes, éles, csúcsos, sarka van, 

kör, négyzet, háromszög, színek. Felszólítás cselekvésekre: gurítsd! Dobd! Kérem! Tessék! 
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Témakör: Tájékozódás Előzetes tudás:Társas feladat megoldási helyzetben 

együttműködő. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok:A cselekvésekben megtapasztaltváltozások érzékelése. Időbeli és térbeli változások érzékelése 

cselekvésekkel. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A cselekvéseken keresztül az elemi tájékozódáshoz szükséges 

fogalmak megismerése, a feladatvégzésekkel szociális készségek 

fejlesztése. 

Megfelelő irányítással, segítségnyújtással a feladatokat végrehajtani 

a társakra is figyelve. 

A sorbaállási, helycserés és helyváltoztatásos feladatokat megérteni 

és elvégezni. 

Felhívásra folyamatokat észrevenni.  

Türelmesen várakozni majdani eseményekre, várt eredményekre. 

A „várj! majd!, most!” vezényszavak megértése és alkalmazkodás 

azokhoz. 

Egyszerű, konkrét kérdésekre válaszolni az igeidők helyes 

használatával. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Térorientációs gyakorlatok: ide, oda, elé, mellett, előtt, mögött, 

rá, alá irányok. 

– Időbeli tájékozódás. 

 Sor eleje, vége. 

 Tájékozódás a tanulási helyzetben előforduló tárgyakon. 

 Térbeli tájékozódás: a tanuló és egy társ, vagy egy tárgy viszonya. 

 

 Tornasorban, sorba állított játékokkal, 

képolvasással első, utolsó megnevezése. 

 Tárgyak, berendezési tárgyak vizsgálata, 

használata: pl. a szekrény elől nyílik, a 

fiók alul, lent van, a polc fent van, stb. 

 Megadott irány szerint egy játék 

elhelyezése saját személyhez viszonyítva 

a Hol van? Hová tetted? kérdésre közös 

válaszadás. 

 Testsémát fejlesztő gyakorlatok, bal oldal 

jelzéssel. 

 Tárggyal, képpel jelölt iskolai napirend 

használata. 

 Sötét, világos érzékelése, napszakokhoz 

kötődő cselekvések eljátszása, képi 

felismerése, napirendhez rendelése. 

  Jövő-jelen-múlt érzékeltetése 

cselekvésekkel. 

 Éjszakai-nappali tevékenységek 

valóságban és képekkel illusztrálva.  

– Reggeli, ebéd, vacsora (napirend). 

– Lassan, gyorsan gyakorlása 

cselekvésekkel. 

 Igeidők gyakorlása a napi feladatok 

elvégzésével és az iskolai napirenddel 

kapcsolatban 

 

 

 

 

 

 

 

Sor kirakására segítséggel 

balról jobbra, megnevezi a 

sor elejét, végét. 

 

 

 

Segítséggel megadott 

irányba helyez ismert 

tárgyakat életszerű 

helyzetekben. 

 

 

Tárgyas, vagy képes 

napirenden cselekvést jelző, 

vagy ábrázoló tárgyat, képet 

megmutat. 
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 Saját testen bal és jobb oldal felismerésének gyakorlása. 

 Napirend. 

 Nappal, éjszaka, reggel, délben, este. 

Kapcsolódási pontok:Olvasás-írás: térorientációs gyakorlatok, Kommunikáció: tájékozódás, Mozgásnevelés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Eleje, vége, elől, hátul, fent, lent, itt, ott, előttem, mögöttem, mellettem, jobbra, balra, reggel, délben, este, sötét, 

világos, napirend, iskolai cselekvések. Várj! Most! Majd! Kész! 
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Témakör: Mennyiségek - Műveletek Előzetes tudás:Cselekvéses helyzetekben egy szempont 

alapján halmazok létrehozása. 

 

Óraszám: 

 

24 

Tantárgyi fejlesztési célok:Számlálás 3-as körben, összehasonlítások, viszonyítások. Relációk felismerése, értelmezése, a relációs 

jelek ismerete és alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A tanuló figyelje, meg, mutassa meg, hozza létre a sok, kevés, 

semmi határozatlan halmazokat, segítséggel használja a 

tőszámneveket 3-ig. 

Közös, egyirányú cselekvést végrehajtani tanárral, társakkal. 

Önálló, célirányos tevékenység egyszerű feladatvégzés során. 

A „többet, kevesebbet” önállóan, az „ugyanannyit” segítséggel 

felismerni, jelezni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Halmazok számossága: sok, kevés, több, kevesebb. 

 Halmazok átalakítása. 

 Mennyiségek megszámlálása, összehasonlítása. 

 Mennyiségek egyeztetése tőszámnévvel. 

 Egyenlőség, több és kevesebb megállapítása társítási játékkal. 

 Megszámlálás különböző téri elhelyezésben. 

 Számnévvel megfelelő számkép felismerése. 

 

 

 Termések, apró játékok rakosgatása, 

közös megállapítások, létrehozások: ez 

sok, ez kevés, semmi nincs benne, ebben 

legyen sok, ebben legyen kevés. 

 Tálakba, vödrökbe, sok, kevés mennyiség 

rakása, vegyünk el belőle, tegyünk hozzá, 

mi történt, öntsük ki mind, stb. 

 Tárgyak, játékok, berendezési tárgyak 

számlálgatása, tőszámnevek közös 

használata. 

 Eseményképeken játékok, eszközök 

megszámlálása, a számnév használata 

 Halmazokból megadott mennyiségű játék 

kiválasztása közösen, számlálás, 

egyeztetés. 

 Édesség, gyümölcs kiosztása. Jutott-e 

mindenkinek? Miből van több, kevesebb? 

 Számlálás minden életpraktikus 

helyzetben. 

 Különböző méretű, oldalú, 

elhelyezkedésű, de azonos számosságú 

képeken számlálás: ez is kettő, ez is kettő, 

stb. 

 Egyszerűsített dominó játék, számjelek 

 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel végezzen 

célirányos tevékenységeket 

az egyszerű feladatvégzések 

során. 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel számláljon 3-ig, 

használja a tőszámneveket. 
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mutatása az ujjakon. 

 Ismerkedés a relációs jellel. 

 Sok-kevés-semmi halmazok 

létrehozása segítséggel, majd önállóan. 

 A „nagyon sok”, a „legtöbb” halmaz 

létrehozása. 

 Ugyanannyi megállapítása, 

hangoztatása. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: didaktikus játék, szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Üres, teli,sok, kevés, semmi, egy, kettő, három, nulla, több, kevesebb. Tegyél bele! Vegyél ki! Öntsd ki mindet! 

Még, több.Elég! Válaszd ki! Nagyon sok. Legtöbb, sok, kevés, több, kevesebb, elfogyott, ugyanannyi. 
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2. évfolyam 
 

Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Előzetes tudás: Különbözőségek, azonosságok felismerése. 

 
Óraszám: 

 

25 Tantárgyi fejlesztési célok: Az érzékelés, észlelés fejlesztése. A tárgyakkal végzett cselekvések támogassák a manipulációs 

készségek fejlődését, alapozzák meg az elemi gondolkodási funkciókat. Azonosságok (egyezőségek), különbségek érzékelése, 

differenciálás. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Figyelje meg, hasonlítsa össze, nevezze meg, vagy jelezze a tárgyak 

tanult formai tulajdonságait. Segítséggel alkosson sorozatokat. 

Differenciálás 3 méret között segítséggel. 

Kerek és szögletes tárgyak szétválogatása irányítással. 

Három szín megkülönböztetése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Kicsi-nagy, azonos méretű tárgyak felismerése, keresése a 

környezetben. 

 Különböző méretű tárgyak nagyság szerinti sorba állítása. 

 Rész-egész viszonya, összefüggése. 

 Hosszú – rövid, egyenlő hosszúságú tárgyak keresése, méretek 

összehasonlítása. 

 Tárgyakból sorozatok alkotása hosszúság kiterjedés szerint. 

 Különböző méretű, azonos tulajdonságú tárgyak keresése, 

összehasonlítása: gömb, kocka. 

 Gömböt, kockát ábrázoló képek megnevezése, rendezése. 

 Magas, alacsony – összehasonlítások, kiterjedések létrehozása. 

 Egyforma magas – építés megadott mérethez. 

 

 Játékok, tárgyak egymáshoz viszonyítása, 

megadott méret kiválasztása. 

 Csak méretükben különböző tárgyakkal 

sorozatalkotások. 

 Játékok, mesekockák összerakása, 

szétvágott kép összeillesztése – az 

összetartozó részek kiválogatása. 

 Botok, pálcikák, szalagok, zsinórok, 

húzózárak hosszának megállapítása, 

építés hosszanti irányban. 

 A rendelkezésre álló szalagok, pálcikák, 

papírcsíkokból sorozatok alkotása, az 

elemek megnevezése. 

 Tárgyak, játékok keresése, 

összehasonlítása: mérettől független a 

megadott a tulajdonság. alapján 

 Képeken látható tárgyak nevének, 

alakjának megnevezése, rendezés 

megadott szempont szerint. 

 Sorba állás nagyság szerint: legmagasabb, 

legalacsonyabb, építés felfelé, a létrejött 

kiterjedések összehasonlítása. 

 Építés: ugyanolyan alacsonyt, ugyanolyan 

 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel rendezzen 

halmazokat megadott 

szempontok szerint 

 

Segítséggel, feltűnő jegyek 

alapján ismerje fel a rész-

egész viszonyokat 

 

Válogasson, csoportosítson, 

hasonlítson össze tárgyakat 

formai tulajdonságaik és 

kiterjedésük szerint 
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 Különböző magasságú tárgyakból sorozatok alkotása. 

 Kör, négyzet, téglalap, háromszög megnevezése, tulajdonságok 

felismerése. 

 Érzékelési gyakorlatok. 

Piros-kék-sárga-zöld-fehér-fekete, puha-kemény, meleg-hideg. 

magasat épít. 

 Építés megadott mennyiségű kockákból: 

a létrejött építmények sorrendbe állítása 

magasságuk szerint. 

 A tárgyak, eszközök oldalainak kézzel 

többszöri átsimítása, azonosságok, 

különbözőség felismerése. 

 Gyors és lassú járás, mozdulatok 

utánzása. 

 Kemény-puha, meleg-hideg tárgyak 

kitapintása, azonosítása. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: didaktikai játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Kicsi, nagy, egyforma, nagyobb, kisebb, egész, rész, hosszú, rövid, hosszabb, rövidebb, leghosszabb, legrövidebb, 

gömb, kocka, magas, alacsony, magasabb, alacsonyabb, legmagasabb, legalacsonyabb, kör, négyzet, téglalap, kerek, szögletes. Felszólítás 

cselekvésekre: gurítsd! Dobd! Kérem! Tessék! 
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Témakör: Tájékozódás Előzetes tudás:Segítséggel megadott irányba helyez ismert 

tárgyakat életszerű helyzetekben. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok:A cselekvésekben megtapasztalt időbeli és térbeli változások érzékelése, létrehozása, 

megfogalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A cselekvéseken keresztül az elemi tájékozódáshoz szükséges 

fogalmak megismerése, az ismeretek elemi szintű alkalmazása. 

Megfelelő irányítással, segítségnyújtással a feladatokat végrehajtani 

a társakra is figyelve. 

A sorbaállási, helycserés és helyváltoztatásos feladatokat megérteni 

és elvégezni. 

Felhívásra folyamatokat észrevenni.  

Türelmesen várakozni majdani eseményekre, várt eredményekre. 

A „várj! majd!, most!” vezényszavak megértése és alkalmazkodás 

azokhoz. 

Egyszerű, konkrét kérdésekre válaszolni az igeidők helyes 

használatával. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Sor eleje, vége, játékok megnevezése balról jobbra. 

 Élmények, tapasztalatok szerzése a saját test és a környezet 

viszonyáról. 

 Élmények, tapasztalatok szerzése a saját test jobb és bal oldaláról. 

 Jobb- és bal felismerése saját testen. 

 A saját test mozgása a tér különböző irányaiba. 

 

 A tanulói tevékenységeket folyamatos 

ismétléssel szervezzük a tanórákba. 

 Játékok sorba rendezése, fogalmak 

használata, jelzése. 

 Bebújás, alábújás különböző testekbe, a 

test különböző felületén a tárgyak 

érzékelése. 

 A bal és a jobb oldal testrészei, tárgyak, 

játékok görgetése megadott oldalon. 

 Utasítások végrehajtása: feküdj a bal 

oldaladra, támaszkodj a jobb kezedre, 

vedd a labdát, csukd be a jobb szemedet 

stb. 

 Irányok követése a teljes testtel. 

 Tanár által végzett cselekvés után a 

térbeli elhelyezkedés magállapítása, 

utasításra a tárgy elhelyezése. 

 A tanulók a saját osztályukhoz, 

székükhöz viszonyítva végzik az 

utasításokat. 

 Feladatlapon helyzetek megnevezése, 

utasításra megfelelő helyre rajzolása, 

vagy kép elhelyezése. 

 Beszélgetés, képválogatás: melyik napra 

melyik tevékenység jellemző, 

megfogalmazások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balról jobbra történő 

soralkotás önállóan. 

 

Tevékenységeiben, 

cselekedeteiben segítséggel 

jelenjen meg a térbeli 

viszonyok alkalmazása. 
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 Egy tárgy térbeli helyzete egy másikhoz viszonyítva. 

 Mozgás a térben megadott irányban. 

 Térbeli helyzetek felismerése, megnevezése képi síkon. 

 A hét napjainak sorrendje. 

 A napszakok nevei, jellemző tevékenységek. 

 Tegnap, ma, holnap fogalma. 

 Saját élmények elmondása, napszakokra 

jellemző képek időrendbe állítása. 

 Emlékezés, beszélgetés a tegnapi, mai 

napról, a holnap tervezése. 

 Jövő-jelen-múlt érzékeltetése 

cselekvésekkel. 

 Éjszakai-nappali tevékenységek 

valóságban és képekkel illusztrálva.  

 Reggeli, ebéd, vacsora (napirend). 

 Lassan, gyorsan gyakorlása 

cselekvésekkel. 

 Igeidők gyakorlása a napi feladatok 

elvégzésével és az iskolai napirenddel 

kapcsolatban 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel tájékozódjon a 

heti és a napirendben. 

Kapcsolódási pontok: Olvasás-írás, Kommunikáció, Játékra nevelés, Mozgásnevelés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Eleje, vége, elöl, hátul, fent, lent, föl, le, itt, ott, előttem, mögöttem, mellettem, jobbra, balra, oldalra, bal oldal, 

jobb oldal, reggel, délben, este, délelőtt, délután, ma, tegnap, holnap, most, elmúlt, lesz. Várj! Most! Majd! Kész! 
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Témakör: Mennyiségek - Műveletek Előzetes tudás:A sok-kevés fogalmának ismerete. 

 

Óraszám: 

 

32 Tantárgyi fejlesztési célok:Számlálás 5-ös körben, összehasonlítások, viszonyítások. Relációk felismerése, értelmezése, a relációs 

jelek ismerete és alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A tanuló ismerje fel a több, kevesebb, ugyanannyi mennyiségeket, 

tőszámnevek használata 5-ig, számjegyek ismerete 3-ig. 

Közös, egyirányú cselekvést végrehajtani tanárral, társakkal. 

Önálló, célirányos tevékenység egyszerű feladatvégzés során. 

A „többet, kevesebbet” önállóan, az „ugyanannyit” segítséggel 

felismerni, jelezni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Halmazból 2 részhalmaz képzése. 

 Halmazból 3 részhalmaz képzése. 

 Mennyiségek felismerése, megnevezése 3-as körben. 

 Mennyiségek felismerése, megnevezése 3-as körben, képi síkon. 

 Tárgyak megszámlálása 5-ig. 

 A 0 és az 1-es számjegyének megismerése. 

 2-es és a 3-as számjegyének megismerése. 

 Számok sorrendje. 

 Halmazok számosságának megállapítása párosítással. 

 Halmazok számosságának megállapítása számlálással. 

 Halmazok számosságának megállapítása számlálással – képi síkon. 

 Számjegyek felismerése, egyeztetése számnévvel, tárgyképpel 

 Halmazok összehasonlítása (számlálás nélkül) – átalakítása: teszek 

hozzá, elveszek belőle. 

 Sokból kevés, kevésből több – halmazok átalakítása. 

 

 Halmaz szétválogatása megadott 

szempont szerint: azonos forma, 

különböző szín stb. A létrejött halmazok 

összehasonlítása. 

 Tárgyak, játékok számlálása, azonos 

mennyiségek megállapítása, számosság 

erősítése különböző téri elhelyezésben. 

 Megadott mennyiségű tárgy kirakása, 

tárgyak egyeztetése képpel, számlálás. 

 Tárgyak, játékok megszámlálása, azonos 

mennyiségek jelölése azonos számnévvel. 

 0, 1-es számjegy felismerése, 

megnevezése. 

 2, 3-as számjegy felismerése. 

 Számkártyák, dominóképek, 

mennyiségek azonosítása, számosság 

megnevezése. 

 Számsorozat kirakása közösen. 

 Játék babákkal: etetés, öltöztetés: jut-e 

mindenkinek, miből van több, kevesebb 

 Megadott halmaz eleminek 

megszámlálása, két halmaz 

összehasonlítása. 

 Feladatlapon két halmaz összehasonlítása, 

megadott szempont szerinti színezése: 

színezd a többet, stb. 

 Feladatmegoldások társas és egyéni 

 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel hasonlítson 

össze halmazokat becsléssel 

és párosítással. 

 

Segítséggel állapítsa meg a 

halmazok számosságát.  

 

Segítséggel tudjon 

megszámlálni 

mennyiségeket képeken.  

Ismerje fel a számjegyeket 

3-ig. 

 

Használja a tőszámneveket 

5-ig. 
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 Halmazok átalakítása: egyenlőségből több-kevesebb létrehozása. 

 Halmazok átalakítása: több-kevesebb - ből egyenlőség létrehozása. 

 Mennyiségek felismerése képeken, 2 mennyiség összehasonlítása. 

 Halmazok számosságának megállapítása, 2 halmaz összehasonlítása. 

tanulási helyzetben. 

 Két halmaz összehasonlítása: tegyünk 

hozzá: több lesz, vegyünk el belőle: 

kevesebb lesz. 

 Két halmaz összehasonlítása: tegyünk 

hozzá, vegyünk el belőle, legyen 

ugyanannyi stb. 

 Üres halmazkarikákba rajzolás, vagy 

korong elhelyezése utasítás szerint: 

legyen sok, kevés, több, még több stb. 

 Számlálás, egyeztetés számjeggyel, 

összehasonlítások. 

 Tárgyakkal, cselekvéssel, vagy képi 

szemléletes síkon feladatmegoldások 

társas, vagy egyéni tanulási helyzetekben. 

 Ismerkedés a relációs jellel. 

 Sok-kevés-semmi halmazok 

létrehozása segítséggel, majd önállóan. 

 A „nagyon sok”, a „legtöbb” halmaz 

létrehozása. 

 Ugyanannyi megállapítása, 

hangoztatása. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: didaktikus játék, szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Üres, teli,sok, kevés, semmi, egy, kettő, három, nulla, négy, öt, több, kevesebb, teszek hozzá, elveszek belőle. 

számjegy, számkép, számsor. Tegyél bele! Vegyél ki! Öntsd ki mindet! Még, több.Elég! Válaszd ki! Nagyon sok. Legtöbb, sok, kevés, több, 

kevesebb, elfogyott, ugyanannyi. 

 
 

 



321 
 

Összegzett tanulási 

eredmények a két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes az irányított, közös megismerő tevékenység során társaival együttműködni.  

Képes érzékelni a tárgyak alapvető formai tulajdonságait, szín, forma és méret szerint (segítséggel) differenciál. 

Képes felismerni az alapvető tér- és időbeli relációkat, és azokat növekvő önállósággal alkalmazza. 

A foglalkozás során érdeklődő, a csoportos tevékenységben aktívan részt vesz.  

Képes együttműködésre. 

Képes közös, egyirányú cselekvést végrehajtani tanárral, társakkal.  

Képes felismerni a tárgyak alapvető mennyiségi tulajdonságait, a mennyiségi relációkat, és azokat (segítséggel) helyesen 

alkalmazni. 

Képes (segítséggel) használni a megszerzett tapasztalatokat, ismereteket. 
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3–4. évfolyam 

 

A tantárgy egyik legfontosabb szerepe és feladata az erkölcsi nevelésben a szabálykövetési képesség megerősítése, a fokozódó önfegyelemre, kitartásra 

nevelés.  

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése a fokozódó együttműködéssel történő feladatvégzés kialakításával történik. 

 

A tanulás tanításában a tanulás iránti érdeklődés felkeltése, a feladatok elvégzésében a kitartásra és a nehézségek leküzdésére irányuló törekvések erősödnek. 
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3. évfolyam 

 

Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Előzetes tudás:Segítséggel halmazokat rendez megadott 

szempontok szerint. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok: Az érzékelés, észlelés fejlesztése. A tárgyakkal egyre önállóban végzett cselekvések támogassák a 

manipulációs készségek fejlődését, alapozzák meg az elemi gondolkodási funkciókat. Mértani testek megismerése, megnevezése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Figyelje meg , hasonlítsa össze, nevezze meg, vagy jelezze a 

tárgyak tanult formai tulajdonságait. Alkosson sorozatokat. 

A méret alapján történő differenciálás eredményét önállóan 

megfogalmazni. 

Az ellentét-párokat felismerni.  

A felismerések helyes alkalmazása a beszéd során. 

Hasonlóságok, azonosságok, különbözőségek felismerése. 

Három megadott jellemző alapján a megfelelő elemet megkeresni. 

Tárgyakat jellemezni minél több adattal.  

A tanult kifejezéseket, fogalmakat a tanuló szókincsébe építeni. 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Kicsi-nagy, azonos méretű tárgyak felismerése, keresése, sorba 

állítása. 

 

 Játékok, tárgyak egymáshoz viszonyítása, 

megadott méret kiválasztása, 

sorozatalkotások. 

 Botok, pálcikák, szalagok hosszának 

megállapítása, érintés hosszanti irányban. 

 Gyurmakígyók, kockavonatok 

hosszúságának átalakítása, szalagok 

elvágása, összeragasztása. 

 Játékok, tárgyak kézbevétele, tapintása, 

velük különböző cselekvések végzése, 

tulajdonságok megnevezése. 

 A berendezési tárgyak, játékok, 

taneszközök oldalainak átsimítása, 

azonosságok, különbözőségek 

felismerése. 

 Szűkebb, tágabb környezet tárgyainak 

vizsgálata, vékony, vastag kiterjedések 

felismerése 

 Gyurmából tárgyak formázása, 

színezéssel kiterjedés jelölése 

feladatlapon. 

 

 

 

 

 

 

Megadott szempont szerint 

önállóan halmazokat rendez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanult síkidomokat 

egyezteti. 
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 Hosszú, rövid, egyenlő hosszúságú tárgyak keresése, méretek 

összehasonlítása 

 Eltérő hosszúságok átalakítása, keletkezett hosszúság megnevezése. 

 Kerek, szögletes formák felismerése. 

 Gömb, kocka felismerése, keresése a környezetben. 

 Kör, négyzet, téglalap, háromszög megnevezése, tulajdonságok 

felismerése. 

 Vékony, vastag tárgyak formázása, felismerése képi síkon. 

 Keskeny, széles, egyenlő szélességű tárgyak felismerése. 

 Térbeli formák felismerése képi síkon. 

 A kiterjedések keresése, felismerése a közvetlen és a tágabb 

környezetben. 

 A kiterjedések felismerése, megnevezése képi síkon. 

 Színek megkülönböztetése. 

 Eseményképen tárgyak felismerése, 

megnevezése, egyeztetése térbeli 

formával. 

 Séta közben megfigyelések, 

megfogalmazások. 

 Jelölés, megfogalmazás eseményképeken, 

feladatlapokon. 

 Párosítás, válogatás. 

– Tárgyak, képek egyeztetése, 

differenciálása, egyeztetése egyre 

kisebb különbségekkel. 

– Megfigyelések, összehasonlítások, 

egyenlővé tétel kiegészítéssel, 

lerövidítéssel.  

– Becslés, ellenőrzés a környezet 

tárgyain. 

– Válogatás tárgyak között, különböző 

formák összehasonlítása, tapintás, 

gurítás, egyeztetés tárgyképpel.  

– Elemek válogatása különböző 

szempontok szerint. 

– Formaegyeztetés, különbségek, 

egyezések megfogalmazása. 

– Minta után egyszerű alakzatok 

kirakása, előrajzolt sablonokba a 

megfelelő elem illesztése. 

– Tevékenységek logikai játékkal 

 

Segítséggel felismeri, 

megnevezi, megmutatja 

életszerű szituációkban a 

tanult kiterjedéseket 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: didaktikai játék, Ábrázolás-alakítás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:  Kicsi, nagy, egyforma, nagyobb, kisebb, ugyanolyan nagyságú, egész, rész, hosszú, rövid, hosszabb, rövidebb, 

leghosszabb, legrövidebb, ugyanolyan hosszú, vékony, vastag, vékonyabb, vastagabb, ugyanolyan vastag, gömb, kocka, gömbölyű, gurul, 

szögletes, éle, csúcsa van, magas, alacsony, magasabb, alacsonyabb, legmagasabb, legalacsonyabb, kör, négyzet, téglalap, kerek, szögletes, 

színek.Hasonló és egyforma közti különbség, mérés, méret. 
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Témakör: Tájékozódás Előzetes tudás:Tevékenységeiben, cselekedeteiben 

segítséggel jelenjen meg a térbeli viszonyok alkalmazása. 

 

Óraszám: 

 

10 

Tantárgyi fejlesztési célok:A tárgyak téri helyzetének elemi szintű megértése, manipulációs helyzetekben az ismeretek 

alkalmazása segítséggel. A hónapok nevének, évszakokhoz tartozásuknak, sorrendiségüknek biztos ismerete. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A helyzetek térbeli felismerése, cselekvésekkel a helyzetek 

létrehozása. A napszakok, a hét napjai és az évszakok felismerése, 

megnevezése, jelölése. 

A balról jobbra és fentről le irány automatikus alkalmazása a 

különböző tevékenységek során. 

Soralkotás és írás során a balról jobbra irány spontán alkalmazása. 

A négy fő irányt megérteni és megbízhatóan alkalmazni. 

Napszakok neveit helyesen alkalmazni a spontán beszédben. 

Az aktuális nap, a tegnap és holnap meghatározása kis segítséggel. 

Az évszakok körforgását megérteni, szóbeli megfogalmazásokat és 

szimbólumokat sorba rendezni. 

Viszonyítások helyes és tudatos alkalmazása. 

Helyes igeidők tudatos használata spontán beszéd során. 

Spontán beszédben a viszonyszavak helyes alkalmazása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 A napszakok nevei, jellemző tevékenységek. 

 A hét napjai, tegnap, ma, holnap. 

 Évszakok nevei, sorrendje, jellegzetes időjárás, jellegzetes 

 

 Saját élmények elmondása, napszakokra 

jellemző képek időrendbe állítása. 

 A hét napjaira jellemző tevékenységek 

képi feldolgozása, tárgyak, 

tevékenységek azonosítása a napok 

neveivel. 

 Évszakfa rendezése a napi időjárás 

alapján, képek válogatása. 

 Spontán mozgás a térben, majd 

elhelyezkedés a megadott helyen. 

 Adott tárgy elhelyezése a térben. 

 A tárgyak elhelyezése, a térbeli viszony 

megnevezése. 

 Feladatlapon a megadott téri helyzet 

jelölése. 

 Mozgásos játékok, eseményképeken, 

feladat illetve könyvben, füzetlapon való 

tájékozódás. 

– Játékos gyakorlatok, helyzetek 

létrehozása, megváltoztatása, egyéni 

feladatok a tanterem tárgyaival. 

– Nagymozgásos feladatok a szabadban, 

gurítás, dobás távolságának 

összehasonlítása. 

– Soralkotás tanulókkal, játékokkal, 

fogalmak gyakorlása tárgyakon, jelölés 

 

Mutassa meg, mondja meg a 

napszakokra jellemző 

tevékenységeket 

 

Térben utasításra az a 

megadott helyen 

helyezkedik el. Pl.: Állj a 

szék mögé, állj mellém! 
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tevékenységek. 

 Saját test és a környezet viszonya. 

 Egy tárgykülönböző helyzete. 

 Két tárgy egymáshoz való viszonya. 

 Térbeli helyzetek felismerése képi síkon. 

 Bal, jobb, elöl, hátul, fönt, lent téri helyzetek a saját testen, illetve 

annak viszonylatában, tárgyakon és képi síkon. 

– Alatta, fölötte, előtte, mellette, mögötte. 

– Közel, távol, fokozatokkal. 

– Elöl, hátul, középen, eleje, közepe, vége. 

– Alá, fölé, mellé, elé, mögé térben és vízszintes síkban. 

– Fenn-lenn, fel-le. 

– Bal-jobb, balra-jobbra. 

– Helymeghatározások. 

– Múlt, jelen, jövő, volt, van, lesz. 

– Hónapok. 

– Életkor fogalma. 

feladatlapon. 

– Cselekvések helyváltoztatással, 

tárgyakkal, utasítások követése, 

megfogalmazása, egymás hibáinak 

észlelése, javítása. 

– Irányok gyakorlása nagymozgásokkal, 

cselekvésekkel, vízszintes síkba, 

feladatlapon. 

– Bal-jobb gyakorlása 

nagymozgásokkal, táblánál végzett 

feladatokkal, eligazodás feladatlapon, 

nyíllal jelölt irányok megértése, 

betartása. 

– Eligazodás 3x3-as négyzethálóban, 

meghatározott (bal felső, jobb középső 

stb.) hely megtalálása, illetve jelölt 

hely megnevezése. 

– Irányjelző nyilak megfigyelése az 

utcán. 

– Napi események közös felidézése, 

eseményképek önálló sorba rakása.  

– Spontán beszélgetés, élmények, tervek 

megfogalmazása múlt, jelen és jövő 

idejű igékkel. 

– Napi tevékenységek felsorolása 

segítséggel, eseményképek helyes 

sorrendbe rakása. 

– Tevékenységek elhelyezése időben 

(fogmosás, kézmosás, átöltözés stb.). 

– Napok sorrendjének gyakorlása, 

munkanapok, pihenőnapok 

megnevezése.  

– Ünnepek, születésnapok elhelyezése az 

időben. 

– Évszakok váltakozásáról tabló 
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készítése. 

 Képek nézegetése (különböző életkorú 

szereplők), öregek, fiatalok, gyerekek a 

családban 

 

Kapcsolódási pontok: Olvasás-írás, Kommunikáció, Mozgásnevelés, Játékra nevelés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:  Eleje, vége, elöl, hátul, fent, lent, föl, le, itt, ott, benne, előttem, mögöttem, mellettem, jobbra, balra, oldalra, bal 

oldal, jobb oldal, reggel, dél, este, éjszaka, délelőtt, délután, ma, tegnap, holnap, most, elmúlt, lesz, tavasz, nyár, ősz, tél, év. Hely- és 

iránymeghatározások, fokozatok (távol, távolabb, legtávolabb). Időjárással kapcsolatos kifejezések (fagy, hőség, vihar, köd). Időt jelölő 

fogalmak (tavaly, tavalyelőtt, alatt, közben, hajnal, éjszaka, kora délután, hétköznap, munkanap, pihenőnap, ünnepnap, hétvége, vakáció). 

Aktuális köszönések. Időegységek nevei. 
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Témakör: Mennyiségek - Műveletek Előzetes tudás:Segítséggel megállapítja a halmazok 

számosságát. 

 

Óraszám: 

 

32 

Tantárgyi fejlesztési célok:Számlálás 5-ös körben, összehasonlítások, viszonyítások végzése egyre nagyobb önállósággal. A 

hozzáadás következményének, logikájának felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Mennyiségek egyeztetése, azonosítása, párosítása, számkör 

bővítése 5-ig, számjegyek felismerése, írása számsor alkotása 

számszomszédok megállapítása. 

A hozzáadás-elvétel, bővítés-csökkentés logikájának megértése. 

Hozzávetőleg helyes becslés, mennyiségek reális megítélése. 

Az 1, 2, 3 számjegy, számkép és mennyiség felismerése, 

egyeztetése. 

Számfogalmat kialakítani 5-ig. 

Mennyiségek számlálása 5-ig mechanikusan. 

A 0 fogalmának megértése, a tanuló szókincsébe építése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Halmaz bontása, keletkezett részhalmazok összehasonlítása. 

 Mennyiségek felismerése, megnevezése 5-ös körben. 

 A 4-es és 5-ös számjegy megismerése. 

 Mennyiségek azonosítása számjeggyel képi síkon. 

 Számsor alkotása 5-ös körben, számszomszédok leolvasása. 

 Két halmaz összehasonlítása, a több-kevesebb és egyenlőség 

jelének használata. 

 

 

 Halmazból különböző elemek 

kiválogatása, a megadott szempont 

szerint létrejött halmazok 

összehasonlítása. 

 Tárgyak, játékok megszámlálása, 

számosság erősítése különböző téri 

elhelyezésben, képi síkon. 

 Számkép, számjegy, mennyiség 

egyeztetése. 

 Feladatlapon mennyiségek 

megszámlálása, egyeztetése számjeggyel, 

számképpel. 

 Képi-szemléletes helyzetben közös 

feladatmegoldás. 

 Halmazok megszámlálása, 

összehasonlítása cselekvésekkel, relációs 

jel értelmezése, használata. 

 Cselekvések halmazokkal. Hozzáteszek, 

elveszek belőle, mi változott?  

– Számlálási gyakorlatok, pótlás, 

hozzáadás, elvétel; tárgyakkal, 

feladatlapon, mennyiségek kirakása, 

számjegy hozzárendelése, vázolása, 

írása, gyakorlása. 

– Mennyiségek kiegészítése tárgyakkal, 

rajzzal, számjegyek sorba rendezése, 

 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel állapítsa meg a 

halmazok számosságát. 

 

 

Segítséggel hasonlítson 

össze halmazokat 

számlálással. 

 

 

Ismerje fel a számjegyeket 

5-ig. 

 

 

Segítséggel alkosson 

számsort, olvassa le a 

számszomszédokat. 
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 Halmazok átalakítása hozzátevéssel, elvétellel.  

 Sok, kevés, semmi, 0 fogalma, írása. 

 Több, kevesebb, ugyanannyi. 

 1, 2, 3 számjegy ismertetése, írása. 

 Mennyiségek létrehozása. 

 Mennyiség, számkép, számjegy egyeztetése. 

 Számkörbővítés 5-ig. 

 Műveletek 5-ös körben 

számjegyek keresése a környezetben. 

– Önálló írásos feladatmegoldások 3-as 

körben. 

– Összehasonlítás, viszonyítás, növelés, 

elvétel, becslés gyakorlása.  

– Mechanikus számlálással halmazok 

létrehozása (5 elemig). 

– Meghatározott mennyiség létrehozása 

elvétellel, hozzáadással.  

– Számjegy, számkép, mennyiség 

azonosítása. 

– 5 bontása tárgyakkal, 5 létrehozása 

pótlással, hozzáadással. 

 0 fogalma, létrehozása tárgyakkal, 

cselekvésekkel, illetve cselekvések 

hiányával. 

 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: didaktikus játék, szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Sok, kevés, semmi, egy, kettő, három, nulla, négy, öt, több, kevesebb, teszek hozzá, elveszek belőle, több, 

kevesebb, egyenlőség jele, számjegy, számkép, számsor. növekvő, csökkenő sor, hármas sor, kettes sor, ritmikus sor, kettesével, párosával, 

hármasával, sorszámnevek, körülbelül, pontosan annyi, emelkedő sorrend, számszomszédok, páros, páratlan számok, nulla, semmi, volt, nincs, 

fogy, elfogy, üres, „Tegyél hozzá!”, „Vegyél el!” „Tedd egyenlővé!” 

 

 

 

Témakör: Összefüggések felismerése Előzetes tudás:Összehasonlítások végzése segítséggel, 

azonosságok, különbözőségek észrevétele. 

 

Óraszám: 

 

10 

Tantárgyi fejlesztési célok: Észlelés, elemi gondolkodási funkciók fejlesztése. Direkt összefüggések felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 
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Fejlesztési feladatok: 

Emlékezet és figyelem fejlesztése, ok-okozati összefüggések elemi 

szintű felismerése.  Hibák, hiányok észlelése, jelzése. 

Jól ismert környezeti tárgyakat főfogalom alá rendelni. 

Egyszerű összefüggéseket felismerni, megfogalmazni. 

A növekedés és csökkenés fogalmát megérteni, megfelelően 

alkalmazni a spontán beszédben. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Rész-egész viszonya, összefüggése. 

 Hibák, hiányok észlelése. 

 Hasonló ábrákon, képeken különbségek észlelése, jelölése. 

 Sorozatból az oda nem illő tárgy vagy kép jelölése. 

 Keresztcsatornák fejlesztése. 

 Gyűjtőfogalom alá rendezés. 

 Figyelemfejlesztő gyakorlatok. 

 Emlékezetfejlesztő játékok. 

 Ok-okozati összefüggések. 

 Növekvő, csökkenő számú halmazok. 
 Gondolkodást fejlesztő gyakorlatok 

 

 

 Szétvágott kép összeillesztése – az 

összetartozó részek kiválogatása. 

 Környezet tárgyain, eseményképeken, 

feladatlapokon a hibák, hiányok jelzése. 

 Közösen, vagy önállóan végzett 

megfigyelések, jelölések 

 Kakukktojás-játékok. 

 Képek egyeztetése a hozzájuk tartozó 

hangokkal, tapintás után tárgyak 

megnevezése, megmutatása. 

 Csoportosítás fogalmak alapján. 

– Soralkotás. Felsorolásból idegen elem 

észlelése, jelzése. 

– Vegyes halmazban változtatások, 

hiányok észlelése. 

– Vegyes halmaz elemeinek 

csoportosítása különböző szempontok 

szerint. 

– Hasonló képek között kisebb eltérések 

észlelése.  

– Memória-játék. 

– Tárgyak felismerése körülírás alapján. 

– Hasonló ábrákon különbségek 

felfedezése. 

– Különböző ábrákon azonos elemek 

felfedezése. 

– Meghatározott játék kitapogatása 

zsákban. 

– Cselekvések késleltetett utánzása. 

– Képolvasás során megfigyelt kép 

utólagos felelevenítése. 

– Ellentét-párok gyűjtése. 

– Tevékenységek logikai játékkal. 

– Logikai hibák felfedezése rövid 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel összeilleszt 

szétvágott képeket. 

 

Segítséggel jelezi két tárgy, 

vagy ábra 

összehasonlításával a 

különbségeket. 

 

 

 

Tárgyakkal 

csoportosításokat végez. 
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történetben, hibák megbeszélése, 

javítása. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: didaktikus játékok, Kommunikáció. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Különböző, hasonló, ugyanolyan, hiba, hiányzik, hibátlan, sorrend, színek nevei.   Ellentétes jelentésű szavak, 

sok, rengeteg, kevés, alig. Gyűjtőfogalmak: edények, írószerek, tisztaságszerek. oszlop, sor, bal, jobb, felsőésalsószomszéd, méret, szín, forma. 
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4. évfolyam 

 

Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Előzetes tudás: Megadott szempontok alapján halmazokat 

rendez. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok: A tanuló tevékenységeiben legyen egyre önállóbb, a környező világ tárgyainak tulajdonságait ismerje 

fel, nevezze meg. Mértani testek megismerése, megnevezése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Figyelje meg, hasonlítsa össze, nevezze meg, vagy jelezze a tárgyak 

tanult formai tulajdonságait. Alkosson sorozatokat.  

A méret alapján történő differenciálás eredményét önállóan 

megfogalmazni. 

Az ellentét-párokat felismerni.  

A felismerések helyes alkalmazása a beszéd során. 

Hasonlóságok, azonosságok, különbözőségek felismerése. 

Három megadott jellemző alapján a megfelelő elemet megkeresni. 

Tárgyakat jellemezni minél több adattal.  

A tanult kifejezéseket, fogalmakat a tanuló szókincsébe építeni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Az eddig tanultkiterjedésekfolyamatos ismétlése, alkalmazása. 

(Kicsi, nagy, ugyanakkora, rövid-hosszú, egyenlő hosszú, 

vékony, vastag, egyenlő vastagságú, kocka, gömb, 

keskeny, széles, egyenlő szélességű.) 

 Kerek, szögletes tárgyak szétválogatása. 

 

 Kerek és szögletes tárgyak: autókerék, 

toronyépítő, gombok, korongok, füzet, 

játékok válogatása. 

 Gyurmából kocka, téglatest készítése, 

egy-egy oldal lerajzolása, szögletes forma 

létrehozása. 

 Az ismert kiterjedések 

megkülönböztetése, jelzése képes 

feladatlapokon. 

 Tárgyak rendezése, cselekvések. 

 Életszerű, a mindennapi életben használt 

tárgyakkal való összehasonlítások. 

 Szalagok, papírcsíkok, széles és keskeny 

utat ábrázoló képek válogatása. 

 Tárgyak, képek válogatása a megadott 

mérethez, kiterjedéshez viszonyítottan. 

„Nálad alacsonyabb, ceruzánál vastagabb 

stb.” 

– Tárgyak, képek egyeztetése, 

differenciálása, egyeztetése egyre 

kisebb különbségekkel. 

– Megfigyelések, összehasonlítások, 

egyenlővé tétel kiegészítéssel, 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel gömb, kocka, 

téglatest 

megkülönböztetése, 

válogatása. 

 

 

Segítséggel alkosson 

sorozatokat a tanult 

kiterjedések szerint. 
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 Kocka, téglatest megkülönböztetése. 

 A tanultak átvitele képi szintre: tárgyképek csoportosítása forma, és 

méret szerint. 

 Különböző méretű játékokból sorozatalkotások, hiányos sorozatba a 

megfelelő elem belehelyezése. 

 Nehéz, könnyű melléknevek pontos használata, tárgyak súlyának 

becslése. 

 Széles, keskeny, egyforma széles fogalmak elsajátítása. 

 Válogatás a tárgyak kiterjedése alapján.  

lerövidítéssel.  

– Becslés, ellenőrzés a környezet 

tárgyain. 

– Válogatás tárgyak között, különböző 

formák összehasonlítása, tapintás, 

gurítás, egyeztetés tárgyképpel.  

– Elemek válogatása különböző 

szempontok szerint. 

– Formaegyeztetés, különbségek, 

egyezések megfogalmazása. 

– Minta után egyszerű alakzatok 

kirakása, előrajzolt sablonokba a 

megfelelő elem illesztése. 

– Tevékenységek logikai játékkal 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: didaktikai játék, Ábrázolás-alakítás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:  Kicsi, nagy, egyforma, nagyobb, kisebb, ugyanolyan nagyságú, egész, rész, hosszú, rövid, hosszabb, rövidebb, 

leghosszabb, legrövidebb, ugyanolyan hosszú, vékony, vastag, vékonyabb, vastagabb, ugyanolyan vastag,  gömb, kocka, téglatest, gömbölyű, 

gurul, szögletes, éle, csúcsa van, magas, alacsony, magasabb, alacsonyabb, legmagasabb, legalacsonyabb, kör, négyzet, téglalap, kerek, 

szögletes, nehéz, könnyű, nehezebb, könnyebb, egyforma nehéz, széles, keskeny, szélesebb, keskenyebb, legszéleseb, legkeskenyebb. 

Hasonló és ugyanolyan közti különbség, mérés, méret. 
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Témakör: Tájékozódás Előzetes tudás:Térben utasításra az a megadott helyen 

helyezkedik el a tanuló. 

 

Óraszám: 

 

10 

Tantárgyi fejlesztési célok:A tárgyak téri helyzetének elemi szintű megértése, manipulációs helyzetekben az ismeretek 

alkalmazása segítséggel. A hónapok nevének, évszakokhoz tartozásuknak, sorrendiségüknek biztos ismerete. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Helymeghatározások jelölése, vagy megfogalmazása. 

A különböző irányokba történő célzott cselekvések kialakítása. A 

hét napjaiban, az évkörben, évszakokban, hónapokban való 

tájékozódás fejlesztése. 

Térbeli viszonyokat felismerni és megfogalmazni játékos 

szituációban. 

A balról jobbra és fentről le irány automatikus alkalmazása a 

különböző tevékenységek során. 

Soralkotás és írás során a balról jobbra irány spontán alkalmazása. 

A négy fő irányt megérteni és megbízhatóan alkalmazni. 

Napszakok neveit helyesen alkalmazni a spontán beszédben. 

Az aktuális nap, a tegnap és holnap meghatározása kis segítséggel. 

Az évszakok körforgását megérteni, szóbeli megfogalmazásokat és 

szimbólumokat sorba rendezni. 

Viszonyítások helyes és tudatos alkalmazása. 

Helyes igeidők tudatos használata spontán beszéd során. 

Spontán beszédben a viszonyszavak helyes alkalmazása. 

 

 

 

 Napi tevékenységek felsorolása, képes 

napirend összeállítása. 

 Tabló készítése, képes feldolgozás. 

 Az egyes évszakokhoz, ünnepekhez 

kapcsoltan megnevezés, jelölés. 

 Saját testhez, társakhoz, tárgyakhoz 

viszonyított, illetve képi szintű 

feladatvégzések.  

 Irányjelző nyilak megismerése a 

környezetben. 

 Síkban történő feladatlapos illetve 

füzetben történő feladatmegoldások.  

 Objektumok megfigyelése az iskola 

környékén, az osztályban, fényképeken, 

megfogalmazások. 

– Játékos gyakorlatok, helyzetek 

létrehozása, megváltoztatása, egyéni 

feladatok a tanterem tárgyaival. 

– Nagymozgásos feladatok a szabadban, 

gurítás, dobás távolságának 

összehasonlítása. 

– Soralkotás tanulókkal, játékokkal, 

fogalmak gyakorlása tárgyakon, jelölés 

feladatlapon. 

– Cselekvések helyváltoztatással, 

tárgyakkal, utasítások követése, 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hét napjait felsorolja, 

vagy megmutatja képes heti 

renden. 

 

Megmutatja vagy 

megnevezi a tegnap, ma, 

holnap napjait. 

 

A térbeli helyzeteket 

segítséggel megmutatja, 

megnevezi, létrehozza, 

síkban jelöli. 
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Ismeretek- Tananyag: 

 

 Eligazodás a napirenden, napszakok felismerése, 

megfogalmazása. 

 Időbeli tájékozódás: az évszakok, a születésnapok, ünnepek 

elhelyezése az évszakokban. 

 Hónapok neve. 

 Térbeli helyzetek gyakorlása: cselekvéssel helyzetek létrehozása, 

azok szóbeli megfogalmazása. 

 A tanult irányok alkalmazása. 

 Közel, távol fogalmának kialakítása. 

 Alatta, fölötte, előtte, mellette, mögötte. 

 Közel, távol, fokozatokkal. 

 Elöl, hátul, középen, eleje, közepe, vége. 

 Alá, fölé, mellé, elé, mögé térben és vízszintes síkban. 

 Fenn-lenn, fel-le. 

 Bal-jobb, balra-jobbra. 

 Helymeghatározások. 

 Múlt, jelen, jövő, volt, van, lesz. 

 Életkor fogalma. 
 

megfogalmazása, egymás hibáinak 

észlelése, javítása. 

– Irányok gyakorlása nagymozgásokkal, 

cselekvésekkel, vízszintes síkba, 

feladatlapon. 

– Bal-jobb gyakorlása 

nagymozgásokkal, táblánál végzett 

feladatokkal, eligazodás feladatlapon, 

nyíllal jelölt irányok megértése, 

betartása. 

– Eligazodás 3x3-as négyzethálóban, 

meghatározott (bal felső, jobb középső 

stb.) hely megtalálása, illetve jelölt 

hely megnevezése. 

– Irányjelző nyilak megfigyelése az 

utcán. 

– Napi események közös felidézése, 

eseményképek önálló sorba rakása.  

– Spontán beszélgetés, élmények, tervek 

megfogalmazása múlt, jelen és jövő 

idejű igékkel. 

– Napi tevékenységek felsorolása 

segítséggel, eseményképek helyes 

sorrendbe rakása. 

– Tevékenységek elhelyezése időben 

(fogmosás, kézmosás, átöltözés stb.). 

– Napok sorrendjének gyakorlása, 

munkanapok, pihenőnapok 

megnevezése.  

– Ünnepek, születésnapok elhelyezése az 

időben. 

– Évszakok váltakozásáról tabló 

készítése. 

 Képek nézegetése (különböző életkorú 

szereplők), öregek, fiatalok, gyerekek a 
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családban. 

Kapcsolódási pontok: Olvasás-írás, Kommunikáció. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Eleje, vége, közepe, elöl, hátul, középen, fent, lent, föl, le, itt, ott, benne, előttem, mögöttem, mellettem, jobbra, 

balra, oldalra, bal oldal, jobb oldal, balról jobbra reggel, dél, este, éjszaka, délelőtt, délután, ma, tegnap, holnap, munkanap, pihenőnap, most, 

elmúlt, lesz, tavasz, nyár, ősz, tél, év, hónapok nevei, közel, távol, közelebb, távolabb. Hely- és iránymeghatározások, fokozatok (távol, 

távolabb, legtávolabb). Időjárással kapcsolatos kifejezések (fagy, hőség, vihar, köd). Időt jelölő fogalmak (tavaly, tavalyelőtt, alatt, közben, 

hajnal, éjszaka, kora délután, hétköznap, munkanap, pihenőnap, ünnepnap, hétvége, vakáció). Aktuális köszönések. Időegységek nevei. 
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Témakör: Mennyiségek - Műveletek Előzetes tudás:A számjegyeket felismeri 5-ig, segítséggel 

számsort alkot. 

 

Óraszám: 

 

35 

Tantárgyi fejlesztési célok:Számfogalom kialakítása 5-ös körben,számjegyek felismerése, írása. A hozzáadás következményének, 

logikájának felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A több, kevesebb, ugyanannyi relációkat ismerje fel, alkalmazza, 

ismerje meg a bontás műveletét.  

A hozzáadás-elvétel, bővítés-csökkentés logikájának megértése. 

Hozzávetőleg helyes becslés, mennyiségek reális megítélése. 

Az 1, 2, 3 számjegy, számkép és mennyiség felismerése, 

egyeztetése. 

Számfogalmat kialakítani 5-ig. 

Mennyiségek számlálása 5-ig mechanikusan. 

A 0 fogalmának megértése, a tanuló szókincsébe építése. 

Tanult számjegyek felismerése, írása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Halmazok összehasonlítása számosság megállapításával tárgyi és 

képi szinten. 

 Számfogalom mélyítése: az 1, 2, 3, 4, 5 fogalma, számképe, 

környezetben való keresése, a mennyiség rögzítése tárgyképpel, 

számképpel. 

 Halmazok átalakítása, a változás megfigyelése, megnevezése.  

 A több-kevesebb és az egyenlőség jel használatának elmélyítése, 

alkalmazása képi síkon. 

 

 Számlálás nélkül mennyiségek 

felismerése 3-as körben, különböző téri 

elhelyezésben. 

 Tárgyak, képek számlálása. 

 Tabló készítése, szemléltető eszközökön 

való tájékozódás- 

 Elvétel, hozzáadás, több lett, kevesebb 

lett megfogalmazások. 

 Halmaz két részre bontása, a 

részhalmazok összehasonlítása, több-

kevesebb, egyenlőség jelek alkalmazása. 

 Feladatmegoldás tárgyi, és képi síkon. 

 

 Párosítási játék: több-kevesebb 

megállapítása, rögzítése koronggal. 

 Halmazbontás képi szinten. 

 A bontás gyakorlása: tárgyakkal 

különböző, majd azonos színnel, 

koronggal, rögzítés rajzban, majd 

számjegyekkel, + jellel 

 Az 1, 2, 3, 4, 5 írása. 

 Számsor hiányzó számainak pótlása. 

 Számlálás a tárgyak megérintésével. 

– Számlálási gyakorlatok, pótlás, 

hozzáadás, elvétel; tárgyakkal, 

feladatlapon, mennyiségek kirakása, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel halmazokat 

alakít elvétellel, 

hozzátétellel. 

 

Segítséggel használja a 

több-kevesebb, egyenlőség 

jelét. 

 

Segítséggel halmazokat bont 

 

Számjegyeket ír 5-ig. 

Segítséggel 10-ig számlál. 
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 Átalakítási feladatok – gyakorlás: egyenlőségből egyenlőtlenség 

létrehozása. 

 Hozzárendelés. 

 Halmazok bontása 3 felé megadott rendező elv szerint. 

 Bontás megismerése: a 3, 4, 5 bontása, rajzban való rögzítése, a 

végzett cselekvés szóbeli megfogalmazása, lejegyzése. 

 Számjegyírás elsajátítása. 

 Számsor. 

 Számlálás 10-ig. 

 Sok, kevés, semmi, 0 fogalma, írása. 

 Több, kevesebb, ugyanannyi. 

 1, 2, 3 számjegy ismertetése, írása. 

 Mennyiségek létrehozása. 

 Mennyiség, számkép, számjegy egyeztetése. 

 Számkörbővítés 5-ig. 
 Műveletek 5-ös körben 

számjegy hozzárendelése, vázolása, 

írása, gyakorlása. 

– Mennyiségek kiegészítése tárgyakkal, 

rajzzal, számjegyek sorba rendezése, 

számjegyek keresése a környezetben. 

– Önálló írásos feladatmegoldások 3-as 

körben. 

– Összehasonlítás, viszonyítás, növelés, 

elvétel, becslés gyakorlása.  

– Mechanikus számlálással halmazok 

létrehozása (5 elemig). 

– Meghatározott mennyiség létrehozása 

elvétellel, hozzáadással.  

– Számjegy, számkép, mennyiség 

azonosítása. 

– 5 bontása tárgyakkal, 5 létrehozása 

pótlással, hozzáadással. 

 0 fogalma, létrehozása tárgyakkal, 

cselekvésekkel, illetve cselekvések 

hiányával. 

 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: didaktikus játék, szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Sok, kevés, semmi, egy, kettő, három, nulla, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, több, kevesebb, teszek hozzá, 

elveszek belőle, több, kevesebb, egyenlőség jele, számjegy, számkép, számsor, bontás, meg (+), növekvő, csökkenő sor, számkép, számjegy, 

hármas sor, kettes sor, ritmikus sor, kettesével, párosával, hármasával, sorszámnevek, körülbelül, pontosan annyi, emelkedő sorrend, 

számszomszédok, páros, páratlan számok, nulla, semmi, volt, nincs, fogy, elfogy, üres, „Tegyél hozzá!”, „Vegyél el!” „Tedd egyenlővé!” 

 

Témakör: Összefüggések felismerése Előzetes tudás: Segítséggel végez összehasonlításokat, 3-4 

részre vágott képet összeilleszt. 

 

Óraszám: 

 

12 

Tantárgyi fejlesztési célok: Észlelés fejlesztése, cselekvéses tárgyi, valamint képi szinten történő gondolkodás fejlesztése. Direkt 

összefüggések felismerése. 
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Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Emlékezet és figyelem fejlesztése, gondolkodási műveletek elemi 

szintű fejlesztése.  Hibák, hiányok észlelése, jelzése. 

Jól ismert környezeti tárgyakat főfogalom alá rendelni. 

Egyszerű összefüggéseket felismerni, megfogalmazni. 

A növekedés és csökkenés fogalmát megérteni, megfelelően 

alkalmazni a spontán beszédben. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Rész-egész viszonya, összefüggése. 

 Hibák, hiányok észlelése. 

 Hasonló ábrákon, képeken különbségek észlelése, jelölése. 

 Különböző ábrákon azonos elemek észlelése, jelölése. 

 Sorozatból az oda nem illő tárgy vagy kép jelölése. 

 Memória-játékok. 

 Soralkotás, sorrendiség. 

 Ellentétes fogalom. 

 Gyűjtőfogalom alá rendezés. 

 Figyelemfejlesztő gyakorlatok. 

 Emlékezetfejlesztő játékok. 

 Ok-okozati összefüggések. 

 Növekvő, csökkenő számú halmazok. 
 Gondolkodást fejlesztő gyakorlatok 

 

 

 

 Szétvágott kép összeillesztése – az 

összetartozó részek kiválogatása. 

 Környezet tárgyain, eseményképeken, 

feladatlapokon a hibák, hiányok jelzése. 

 Közösen, vagy önállóan végzett 

megfigyelések, jelölések. 

 Kakukktojás-játékok. 

 Páros és társas helyzetben játék. 

 Sorozatok alkotása, képsorozatok 

rendezése. 

 Keresd meg, mutasd meg mi az 

ellentétpárja! Páros játékok. 

 Csoportosítás fogalmak alapján. 

– Soralkotás. Felsorolásból idegen elem 

észlelése, jelzése. 

– Vegyes halmazban változtatások, 

hiányok észlelése. 

– Vegyes halmaz elemeinek 

csoportosítása különböző szempontok 

szerint. 

– Hasonló képek között kisebb eltérések 

észlelése.  

– Memória-játék. 

– Tárgyak felismerése körülírás alapján. 

– Hasonló ábrákon különbségek 

felfedezése. 

– Különböző ábrákon azonos elemek 

felfedezése. 

– Meghatározott játék kitapogatása 

zsákban. 

– Cselekvések késleltetett utánzása. 
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– Képolvasás során megfigyelt kép 

utólagos felelevenítése. 

– Ellentét-párok gyűjtése. 

– Tevékenységek logikai játékkal. 

– Logikai hibák felfedezése rövid 

történetben, hibák megbeszélése, 

javítása. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: didaktikus játékok, Kommunikáció. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Különböző, hasonló, ugyanolyan, hiba, hiányzik, hibátlan, sorrend, színek nevei. Ellentétes jelentésű szavak, sok, 

rengeteg, kevés, alig. Gyűjtőfogalmak: edények, írószerek, tisztaságszerek. oszlop, sor, bal, jobb, felsőésalsószomszéd, méret, szín, forma. 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes 

 megtalálni 3 megadott jellemző alapján a megfelelő elemet; 

 nagyság szerint önállóan differenciálni; 

 önállóan megfogalmazni a méret alapján történő differenciálás eredményét; 

 felismerni az ellentét-párokat, felismeréseit helyesen alkalmazni a beszéd során; 

 beépíteni szókincsébe a tanult kifejezéseket, fogalmakat; 

 felismerni és megfogalmazni játékos szituációban térbeli viszonyokat; 

 megérteni, és érthetően megfogalmazni helymeghatározásokat; 

 helyesen használni spontán beszédében az igeidőket, a napszakok neveit, a viszonyszavakat. 

Ismeri és (segítséggel) helyesen alkalmazza az alapvető tér- és időbeli relációkat. 

A tanuló képes 

 megérteni, és megbízhatóan alkalmazni a négy fő irányt; 

 alkalmazni a spontán soralkotást, és írás során a balról jobbra irányt; 

 elhelyezni időben a rendszeres napi tevékenységeket; 

 eseményképek segítségével napirendet összeállítani (értelmezéssel); 

 meghatározni (kis segítséggel) az aktuális napot, a tegnapi és a holnapi napot; 

 megérteni, és sorba rendezni szóban és szimbólumokkal az évszakok körforgását. 

Biztos számfogalom, a tanuló tárgyakat megbízhatóan számlál 5-ös körben.  

A tanuló képes 

 mennyiségi átalakításokat 5-ös körben önállóan végezni; 

 a növekedés és csökkenés fogalmát érteni, spontán beszédében megfelelően alkalmazni; 

 automatikusan a balról jobbra és fentről le irányt különböző tevékenységek során alkalmazni; 

 képes felismerni hasonlóságot, azonosságot, különbözőséget; 

 felfedezni, jelezni és javítani feladatlapon különböző típusú „hibákat”; 

 megszerzett tapasztalatokat, ismereteket (segítséggel) használni; 

 megérteni alapvető fogalmakat, feltenni spontán kérdéseket beszélgetés során; 

 sort alkotni különböző tárgyakkal (balról jobbra), jelölni a sor elejét, végét, közepét.  
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5–6. évfolyam 
 

A tantárgy az erkölcsi nevelés területén az alkalmazkodó képesség megerősítésével, a fokozódó önfegyelemre, kitartásra neveléssel, a szabályok együttes 

létrehozásának megtapasztalásával járul hozzá. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a tantárgy az együttműködéssel történő munkavégzés gyakorlásával és a feladatmegosztási képesség kialakításával 

éri el. 

 

A tanulás tanítása az önálló ismeretszerzés iránti igény fejlesztésével, a motivált, kitartó feladatvégzéssel valósul meg. 

 

 

 

  



344 
 

 

5. évfolyam 

 

Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Előzetes tudás: Segítséggel sorozatokat alkot a tanult 

kiterjedések szerint. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok: A tárgyak tulajdonságairól szerzett tapasztalatait, ismeteteit egye nagyobb önállósággal alkalmazza. 

Térirányok használata, helymeghatározás fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 
A tanult formai tulajdonságok megfogalmazása, összehasonlítások, 

egyenlővé tétel. 

Különbségeket észlelni, tárgyakat jellemezni megfelelő 

kifejezésekkel. 

Minta után felismerhető formákat másolni. 

Tanult formákat felismerni, megnevezni, differenciálni. 

Aránytalanságokat érzékelni és megfogalmazni munkavégzés 

során. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Formák megfigyelése, keresése a környezet tárgyain, 

megnevezésük 

 Feladatlapon a formák egyeztetése. 

 Formai tulajdonságok bővítése. 

 Síkidomok és mértani testek körének bővítése. 
– Méretek, arányok 

 Formai tulajdonságok felismerése képeken. 

 Tárgyak összehasonlítása, csoportosítása, számlálása, sorozatok 

készítése. 

 Relációk megállapítása, összehasonlítás, különböző hosszúságú, 

 
– Nagy-kicsi, vékony-vastag, lapos-

mély-magas stb. fokozatai, 

összehasonlítások, párosítások, 

sorozatok létrehozása, különbségek 

érzékelhető ábrázolása rajzban, 

vágásban, gyurmázásban. 

– Bonyolultabb formák egyeztetése, 

jellemzőik, felismerésük. 

– Kocka, gömb, téglatest, henger, kúp 

megfigyelése, jellemzőik 

megfogalmazása. 

– Hibás rajzon aránytalanságok 

felfedezése, javítása.  

– Tevékenységek logikai játék 

elemeivel. 

– Különböző formák létrehozása. 

 Feladatlapok, fényképek, tankönyvek 

használata, jelölések adott szempont 

alapján. 

 Összehasonlítás, soralkotás adott 

szempont szerint. 

 Mondatalkotás, soralkotás megadott 

 

 

 

 

 

 

 

A tanult formai 

tulajdonságokat képi szinten 

felismeri, önállóan jelöli. 

 

Segítséggel különböző 

kiterjedéseket egyenlővé 

tesz. 
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magasságú tárgyak egyenlővé tétele. 

 Tapasztalatok gyűjtése a hengerről, a henger tulajdonságainak 

megfogalmazása. 

 Azonosságok, különbözőségek felismerése – didaktikai játék a 

logikai készlettel. 

szempont szerint, csoportosítás, vágás, 

ragasztás. 

 Manipulálás, megfigyelés, 

megfogalmazás. 

 Összehasonlítás, válogatás, tapintójáték. 

 Csoportosítás, mondatalkotások. 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás-alakítás: komplex alakító tevékenység, tárgyak előállítása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:  Kicsi, nagy, egyforma, nagyobb, kisebb, ugyanolyan nagyságú, egész, rész, hosszú, rövid, hosszabb, rövidebb, 

leghosszabb, legrövidebb, ugyanolyan hosszú, vékony, vastag, vékonyabb, vastagabb, ugyanolyan vastag,  gömb, kocka, henger, két irányban 

gurul, téglatest, gömbölyű, minden irányban gurul, szögletes, éle, csúcsa van, magas, alacsony, magasabb, alacsonyabb, legmagasabb, 

legalacsonyabb, kör, négyzet, téglalap, kerek, szögletes, nehéz, könnyű, nehezebb, könnyebb, egyforma nehéz, széles, keskeny, szélesebb 

,keskenyebb, legszéleseb, legkeskenyebb. Alap-, közép- és felsőfokúmelléknevek, szabályos, szabálytalan, félkör,körcikk, körív, csillag, kereszt, 

kúp, henger, téglatest, túl sok, túl rövid stb., oldalak, csúcsok, egyenes és görbe vonalak, lenyomat, az eredeti tárgy fordítottja. 
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Témakör: Tájékozódás Előzetes tudás:A térbeli helyzeteket segítséggel 

megmutatja, megnevezi, létrehozza, síkban jelöli. 
Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok:A téri viszonyok síkban való leképezése. A megismert térbeli, időbeli tájékozódási ismeretek 

elmélyítése. Tájékozódás alaprajzon segítséggel. 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

 

A térbeli, időbeli tájékozódás gyakorlása. A közvetlen környezet 

alaprajzán történő elemi tájékozódási képesség kialakítása. 

Az alaprajz lényegének megértése, saját hely megtalálása a 

tanterem alaprajzán. 

A térkép lényegét, funkcióját megismerni. 

A naptár funkciójának, beosztásának megismerése.  

Az életkorral kapcsolatos fogalmakat, kifejezéseket adekvátan 

alkalmazni. 

Különböző órákról időpontok leolvasása (mutatós, digitális). 

Biztosan megkülönböztetni délelőtti és délutáni időpontokat. 

A bal és jobb irány megkülönböztetése készségszinten. 

Élménybeszámoló helyes sorrendben 5-6 eseményről 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 A hét napjai, a hét munkarendje, napszakok. 

 Évszakok, hónapok, saját születési dátum. 

 A térbeli tájékozódás 

 Tájékozódás a tanterem alaprajzán. 

 Események időbeli sorrendje. 

 

 A képes napirendről a napszakok 

megállapítása, megnevezése. 

 A naptár folyamatos figyelése, 

hónapok sorrendje. 

 Helyzetek felismerése, létrehozása, 

egyeztetése, megfogalmazása. 

 Környezet tárgyain irányok keresése, 

megnevezése. 

 Tanterem bejárása, követése 

alaprajzon, a berendezési tárgyak 

egyeztetése. 

 Eseményképek és személyes élmény 

mozzanatainak időrendi sorrendbe 

állítása. 

 Utasítások pontos követése, valós 

helyzet felismerése, ábrázolása síkban.  

 Valóságos helyek jelölése alaprajzon 

és viszont. 

 Megfigyelések az iskola környékének 

térképén, séták alkalmával látottak 

felidézése.  

 Környező utcák, terek megkeresése a 

térképen. 

 Egylapos naptáron hónapok 

megszámlálása, hetek, napok 

sokaságának érzékelése.  

 Saját életkor, kisebb, nagyobb 

testvérek, szülők, nagyszülők életkora, 

 

 

 

 

 

 

 

Az időbeli fogalmakat 

spontán alkalmazza, jelzi. 

 

 

 

 

A környezet tárgyainak 

egymáshoz való viszonyát 

megfogalmazza, 

megmutatja. 

 

Az osztály alaprajzán 

segítséggel tájékozódik. 
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 Tárgyak pontos helyének meghatározása. 

 Ismerkedés a térképpel. 

 Eligazodás a naptárban. 

 Életkor. 

 Óra. 

 Térirányok. 
 

képen szereplők életkorának becslése. 

 Óra számlapjának tanulmányozása, 

kis- és nagymutató funkciója, 

járásának iránya, az óramutatók állása 

egész órakor, nevezetes időpontok 

beállítása az órán.  

 Másodpercmutató megfigyelése, egy 

percig tartó cselekvés (kar 

felemelése). 

 Bal-jobb gyakorlása egymás mögött és 

egymással szemben.  

 Az irányok megfigyelése az utcán, 

haladási irány. 

 Eseményképek és személyes élmény 

mozzanatainak időrendi sorrendbe 

állítása. 

Kapcsolódási pontok: Olvasás-írás, Kommunikáció. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Eleje, vége, közepe, elöl, hátul,középen, fent, lent, föl, le, itt, ott, benne, előttem, mögöttem, mellettem, jobbra, 

balra, oldalra, baloldal, jobb oldal, balról jobbra reggel, dél, este, éjszaka, délelőtt, délután, ma, tegnap, holnap, munkanap, pihenő nap, most. 

elmúlt, lesz, tavasz, nyár, ősz, tél, év, hónapok nevei, közel, távol, közelebb, távolabb.alaprajz, felülnézet, méret, irány, egy hete, egy hét, egy 

hónap múlva, egy éve, egy év múlva. Tükörképkicsinyítés, nagyítás, irány, utolsóelőtti,innenső és túloldal, haladási irány, külső, belső 

kerületek, főútvonalak,mellékutcák, terek, közben, alatt, 1 héttel ezelőtt, x perc múlva, xperccel múlt. 

Életkorok megnevezése újszülöttől idős korig. 
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Témakör: Mennyiségek - Műveletek Előzetes tudás:Halmazokat összehasonlít, segítséggel 

átalakít. 

 

Óraszám: 

 

43 

Tantárgyi fejlesztési célok:Számfogalom megerősítése5-ös körben,műveletvégzés elsajátítása. Műveletek alapozása. Páros-

páratlan számok megkülönböztetése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Számfogalom elmélyítése. Összeadás és kivonás végzése 5-ös 

körben. Számjegyek felismerése, írása 10-ig. 

Számsorozatok alkotása 10-es körben. 

Számsor megbízható ismerete (0-10), a növelés és csökkentés 

folyamatának, eredményének megértése. 

Egyszerű műveleteket elvégezni irányítással, segédeszközökkel. 

Páros és páratlan mennyiségeket felismerni. 

A sorszámneveket helyesen alkalmazni a spontán tevékenységek 

során. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Mennyiségek összehasonlítása – halmazok összehasonlítása. 

 Mennyiségek biztos felismerése 5-ig, számlálás nélkül. 

 Bontási feladatok 5 körében – szóbeli megfogalmazás, a végzett 

feladatok rögzítése számjegyekkel. 

 Bontási feladatok 5 körében – szóbeli megfogalmazás, a végzett 

feladatok rögzítése számjegyekkel. 

 Összeadás, kivonás 5-ös körben. 

 Átalakítási feladatok – egyenlővé tétel hozzáadással – a 

hozzáadott mennyiség számosságának megállapítása. 

 Átalakítási feladatok – egyenlővé tétel, elvétel – az elvett 

 

 -<> = jel önálló használata – a végzett 

tevékenység, létrejött helyzet szóbeli 

megfogalmazása. 

 Mondatalkotás, számjegyírás, halmazok 

képzése. 

 Mondatalkotás, számjegyírás, halmazok 

képzése. 

 A műveletek rögzítése applikációs 

képekkel, táblai rajzzal, számjeggyel, 

műveleti jellel. 

 Tárgyakkal, applikációs képekkel végzett 

cselekvések, lejegyzés. 

 Tárgykép – számkép, számegyeztetések – 

önálló munkavégzés feladatlapon. 

– Számlálás hozzáadással és elvétellel 

oda-vissza. 

– Mennyiségek összehasonlítása. 

– Relációs jelek. 

– Számkép kirakása, számjegyek 

ismertetése, egyeztetése számképpel. 

– Mennyiséggel, számjegyek írása, sorba 

rakása, számegyenes készítése, 

beszámozása 10-ig. 

– Műveleti jelek ismertetése, gyakorlása, 

összeadások, kivonások, pótlások, 

bontások.  

 

 

 

 

 

 

 

Halmazok összehasonlítása 

önállóan. 

 

Segítséggel összeadás és 

kivonás végzése tárgyakkal. 

 

Számjegyeket felismer, leír 

10-ig. 

Segítséggel növekvő és 

csökkenő számsorok 

képzése. 
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mennyiség megnevezése. 

 Számjegyek írása 10-es körben. 

 Egyeztetések. 

 Növekvő–csökkenő számsor – tárgyképekkel, számképekkel, 

számjegyekkel soralkotások, sorozat készítések. 

 Mennyiségek meghatározása, összehasonlítása. 

 Számkörbővítés 10-ig. 

 Számjegyek írása. 
 Sorszámnevek 

– Műveletek végzése segédeszközökkel 

és fejben. 

– Egyszerű szöveges feladatok.  

– Műveletek írása diktálás után. 

– Páros számok fogalma, halmaz 

felezése, harmadolása. 

– Maradék fogalma. 

 Sorszámnevek jelölése. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Több, kevesebb, teszek hozzá, elveszek belőle, több, kevesebb, egyenlőség jele, számjegy, számkép, számsor, 

bontás, meg, növekvő, csökkenő számsor, összeadás, kivonás. Növekedés, csökkenés, meg,+ plusz, -ból,– mínusz, összeg, = egyenlő, marad, 

eredmény. Számjegy és mennyiségösszefüggése. Maradék, elölről, hátulról, középről, két széléről. Műveletvégzéshez kapcsolódó cselekvések: 

aláhúzás, bekarikázás, áthúzás, jelölés, javítás. 
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Témakör: Mértékegységek, mérések, pénz Előzetes tudás:Számlálás és a számjegyek ismeret 10-ig. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Mérések, mértékegységek használata életpraktikus helyzetekben.  Mértékegységek nagyságrendjének 

helyes megválasztása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek –Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Méter, és centiméter közötti nagyságrendi különbség érzékeltetése, 

mérések egységekkel 10-es számkörben 

Nehezebb, könnyebb érzékeltetése kg, és fél kg viszonylataiban, 

mérések egész számokkal 10-es körben 

Űrértékek, liter és deciliter különbségének érzékeltetése 

Hőmérséklet leolvasása a téli időszakban, 10-es számkörben. 

Pénz értéke, kiszámolások, 5 és 10 forint. 

A nagyságrendbeli különbségeket megérteni a méter és centiméter 

(m és cm) között. 

Nehezebb, könnyebb súlyt differenciálni (min. 1/2 kg-os különbség 

esetén). 

Nagyságrendbeli különbséget megérteni a mértékegységek között. 

A pénzérmék egymáshoz viszonyított értékének, a darabszám és az 

érték különbözőségének megértése.  

Számtani műveleteket végezni a pénzhasználat területén. 

A hallott meteorológiai jelentések értelmezése. 

 

 

 

 

 

 Mérések a környezet tárgyain méteres 

mérőrúddal, mérőszalaggal,l 1 cm-es élű 

kockákkal. 

 1-kg-s kiszerelésű élelmiszerek mérése, 

életszerű helyzetekben gyümölcsök, 

zöldségek mérése, a csomagoláson lévő 

mérték és mértékegység értelmezése. 

 Különböző kiszerelésű folyadék állagú 

élelmiszerek megfigyelése, az űrmérték 

leolvasása, mérések mérőedényekkel 10-

es számkörben. 

 Téli időszakban 10-es körben lévő 

hőmérsékleti adatok leolvasása, 

értelmezése. 

 5 és 10 forint felismerése, értékük, 

kiszámolásuk, 10 forint váltása. 

– Becslés, mérés mérőszalaggal a 

teremben. 

– Km fogalma, nagyságrendjének 

érzékelése (séta). 

– Összeadások, kivonások 

hosszmértékekkel. 

– Nagyságrendi különbség érzékelése 

(liszt, fűszer, gyógyszer mérése). 

– Saját súly mérése személymérlegen, 

 

 

 

Mérőeszköz kiválasztása, 

hosszúság mérése 

segítséggel. 

Tömeg mérése segítséggel, 

egész kg leolvasása. 

 

Mérések segítséggel, liter, 

deciliter megnevezése. 

 

 

Hőmérsékleti adatok 

leolvasása segítséggel 10-es 

körben. 

 

Segítséggel kifizetések 10-

es körben. 
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Ismeretek- Tananyag: 

 

 Hosszúság mérése. 

 Tömeg mérése. 

 Űrmértékek használata, mérése. 

 Hőmérséklet mérése. 

 Pénz használata. 

becslés, összehasonlítás. 

– Gramm, dekagramm, kilogramm 

nagyságrendjének érzékelése 

élelmiszerek mérésével. 

– Csomagolt áruk súlyának leolvasása, 

ellenőrzése. 

– Liter, deciliter nagyságrendjének 

érzékelése.  

– Számolási feladatok különböző 

mértékegységekkel. 

– Pénzérmék (5, 10 forintos) értéke, 

értékük egymáshoz viszonyítása, 

pénzérmék váltása, meghatározott 

összeg kiszámolása 10-es körben. 

– Hőmérséklet fogalma, mérése, hőmérő 

működése, leolvasása. 

 Szöveges feladatok. 

Kapcsolódási pontok:Életvitel és gyakorlat. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Méter, centiméter, liter, deciliter, hosszúság, tömeg, űrmérték, hőmérséklet, érték, forint. Mérésekkel, 

mértékegységekkel kapcsolatos fogalmak, rövidítések. Pénzérmék értéke, darabszám és értékviszonya. 
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Témakör: Összefüggések felismerése Előzetes tudás:Rész-egész viszonyok felismerése, sorozatok 

alkotása segítséggel. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok:Észlelés, cselekvéses tárgyi, valamint képi szinten történő gondolkodás fejlesztése. Direkt 

összefüggések felismertetése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Emlékezet és figyelem fejlesztése, elemi szintű gondolkodási 

műveletek fejlesztése. 

Érdeklődő hozzáállás, kérdések spontán megfogalmazása, 

információk tudatos gyűjtése a séták során. 

Feladatok végzése egyre nagyobb önállósággal. 

Rávezetéssel a sorozat szabályainak megállapítása 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Figyelemfejlesztő feladatok. 

 Ok-okozati összefüggések felismerése, megfogalmazása 

eseményképekről. 

 Jelzőtáblák, útbaigazító jelzések értelmezése. 

 Igaz és hamis állítások. 

 Azonosság felismerése – didaktikai játék a logikai készlettel. 

 Számok a mindennapi életben 

 Logikai feladatok 

 

 

 Memória-játékok, puzzle-játékok, 

társasjátékok dobókockával, dominóval. 

 Beszélgetés eseményképekről. 

Válaszadás a miért? Mi okból kérdésekre. 

 Séta a környéken, megfigyelések, a 

jelzések értelmezése. 

 Életpraktikus helyzetekből vett állítások: 

igaz, vagy hamis az állítás?  

 Több szempontú válogatások. 

– Mértékegységek helyes használata és a 

hibás alkalmazás javítása. 

– Házszámok növekedése, csökkenése, 

páros és páratlan oldal.  

– Jelzőtáblák, útbaigazító jelzések; 

kirakatnézés, árak (akciós ár, negatív 

szám). 

– Számsorban, egyénre szabott 

feladatsor végzése, ellenőrzése, 

javítása. 

– Ok-okozati összefüggések felismerése, 

megfogalmazása eseményképpel 

kapcsolatban. 

 Növekvő, csökkenő számsor folytatása. 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel bekapcsolódik a 

fejlesztő játékokba. 

 

 

 

Segítséggel értelmezi az 

utcai jelzőtáblákat. 

 

Segítséggel több szempontú 

válogatásokat végez. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Különböző, hasonló, ugyanolyan, hiba, hiányzik, hibátlan, sorrend, színek nevei. Növekvő, csökkenő sorrend, 

véletlen, szabály, oda illik, sorrend, páros oldal, páratlan oldal, különböző mértékegységek, olcsó, drága, akció. 

Személy, helyszín, időpont éskérdőszavai. 

Tő- és sorszámnevek. 
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6. évfolyam 

 

Témakör: Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól Előzetes tudás:A tanult formai tulajdonságokat képi szinten 

felismeri, önállóan jelöli. 
Óraszám: 

 

15 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: A tárgyak tulajdonságairól szerzett tapasztalatait, ismeteteit egye nagyobb önállósággal alkalmazza. 

Térirányok használata, helymeghatározás fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Az eddig tanultak alkalmazása, kúp, félkör, körcikk, körív 

tulajdonságai, megnevezésük. 

Különbségeket észlelni, tárgyakat jellemezni megfelelő 

kifejezésekkel. 

Minta után felismerhető formákat másolni. 

Tanult formákat felismerni, megnevezni, differenciálni. 

Aránytalanságokat érzékelni és megfogalmazni munkavégzés 

során. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Formák megfigyelése, keresése a környezet tárgyain, 

megnevezésük 

 Feladatlapon a formák egyeztetése. 

 Formai tulajdonságok bővítése. 

 Síkidomok és mértani testek körének bővítése. 
– Méretek, arányok 

 Formai tulajdonságok felismerése tárgyakon, képeken, 

összehasonlítások. 

 Kúp formája, jellemzői. 

 
– Nagy-kicsi, vékony-vastag, lapos-

mély-magas stb. fokozatai, 

összehasonlítások, párosítások, 

sorozatok létrehozása, különbségek 

érzékelhető ábrázolása rajzban, 

vágásban, gyurmázásban. 

– Bonyolultabb formák egyeztetése, 

jellemzőik, felismerésük. 

– Kocka, gömb, téglatest, henger, kúp 

megfigyelése, jellemzőik 

megfogalmazása. 

– Hibás rajzon aránytalanságok 

felfedezése, javítása.  

– Tevékenységek logikai játék 

elemeivel. 

– Különböző formák létrehozása. 

 Csoportosítások, válogatások, 

megfogalmazások, sorozatok alkotása. 

 Manipuláció, megfigyelés, jellemzők 

megfogalmazása, hasonló keresése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanult formai 

tulajdonságokat önállóan 

megnevezi, megmutatja. 

A tanult testeket, 

síkidomokat önállóan 

kiválasztja, képpel 

egyezteti. 
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 Félkör, körcikk, körív. 

 Trapéz, rombusz, deltoid formák egyeztetése. 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás-alakítás: komplex alakító tevékenység, tárgyak előállítása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:  Kicsi, nagy, egyforma, nagyobb, kisebb, ugyanolyan nagyságú, egész, rész, hosszú, rövid, hosszabb, rövidebb, 

leghosszabb, legrövidebb, ugyanolyan hosszú, vékony, vastag, vékonyabb, vastagabb, ugyanolyan vastag, gömb, kocka, téglatest, gömbölyű, 

gurul, szögletes, éle, csúcsa van, magas, alacsony, magasabb, alacsonyabb, legmagasabb, legalacsonyabb, kör, négyzet, téglalap, kerek, 

szögletes, nehéz, könnyű, nehezebb, könnyebb, egyforma nehéz, egyforma, ugyanolyan, más, különböző, henger, két irányba gurul, felállítható, 

kúp, félkör, körcikk, körív, egyenes, görbe. Alap-, közép- és felsőfokúmelléknevek, szabályos, szabálytalan, félkör,körcikk, körív, csillag, kereszt, 

kúp, henger, téglatest, túl sok, túl rövid stb., oldalak, csúcsok, egyenes és görbe vonalak, lenyomat, az eredeti tárgy fordítottja. 
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Témakör: Tájékozódás Előzetes tudás:A környezet tárgyainak egymáshoz való 

viszonyát megfogalmazza, megmutatja. 

 

Óraszám: 

 

10 

Tantárgyi fejlesztési célok:A térbeli viszonyok felismerése, megfogalmazása életszerű helyzetekben. Tájékozódás alaprajzon 

segítséggel. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek – Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Az iskola környékének alaprajzán való tájékozódás kialakítása. Az 

időmérésben, egész órákban való tájékozódás. 

Az alaprajz lényegének megértése, saját hely megtalálása a 

tanterem alaprajzán. 

A térkép lényegét, funkcióját megismerni. 

A naptár funkciójának, beosztásának megismerése.  

Az életkorral kapcsolatos fogalmakat, kifejezéseket adekvátan 

alkalmazni. 

Különböző órákról időpontok leolvasása (mutatós, digitális). 

Biztosan megkülönböztetni délelőtti és délutáni időpontokat. 

A bal és jobb irány megkülönböztetése készségszinten. 

Élménybeszámoló helyes sorrendben 5-6 eseményről 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 A hét napjai, a hét munkarendje, napszakok. 

 Évszakok, hónapok, saját születési dátum, ünnepek elhelyezés. 

 A térbeli tájékozódás. 

 Az iskola környékének térképen való megjelenítése, értelmezése. 

 

 

 A képes napirendről a napszakok 

megállapítása, megnevezése. 

 A naptár folyamatos figyelése, hónapok 

sorrendje, ünnepek elhelyezése. 

 Helyzetek felismerése, létrehozása, 

egyeztetése, leképezése síkban, 

megfogalmazása. 

 Környezet tárgyain irányok keresése, 

megnevezése. 

 Környező utcák, terek megkeresése. 

 Irányok megfigyelése az utcán. 

 Az óra számlapja, egész órák leolvasása. 

 Másodpercmutató megfigyelése, mutatók 

mozgási irányának megfigyelése. 

 Cselekvések egy percig. 

 A különböző tevékenységek 

megjelenítése időszalagon. 

– Utasítások pontos követése, valós 

helyzet felismerése, ábrázolása síkban.  

– Valóságos helyek jelölése alaprajzon 

és viszont. 

– Megfigyelések az iskola környékének 

térképén, séták alkalmával látottak 

felidézése.  

– Környező utcák, terek megkeresése a 

térképen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskola környékének 

alaprajzán segítséggel 

tájékozódik 

 

Segítséggel egész órát 

leolvas. 
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 Időmérés: Óra. 

 

 Tárgyak pontos helyének meghatározása. 

 Ismerkedés a térképpel. 

 Eligazodás a naptárban. 

 Életkor. 

 Óra. 

 Térirányok. 
 

 

 

– Egylapos naptáron hónapok 

megszámlálása, hetek, napok 

sokaságának érzékelése.  

– Saját életkor, kisebb, nagyobb 

testvérek, szülők, nagyszülők életkora, 

képen szereplők életkorának becslése. 

– Óra számlapjának tanulmányozása, 

kis- és nagymutató funkciója, 

járásának iránya, az óramutatók állása 

egész órakor, nevezetes időpontok 

beállítása az órán.  

– Másodpercmutató megfigyelése, egy 

percig tartó cselekvés (kar felemelése). 

– Bal-jobb gyakorlása egymás mögött és 

egymással szemben.  

– Az irányok megfigyelése az utcán, 

haladási irány. 

– Eseményképek és személyes élmény 

mozzanatainak időrendi sorrendbe 

állítása. 

Eseményeket segítséggel 

időszalagon sorba rendez. 

Kapcsolódási pontok:Olvasás-írás, Kommunikáció. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Eleje, vége, közepe, elöl, hátul,középen, fent, lent, föl, le, itt, ott, benne, előttem, mögöttem, mellettem, jobbra, 

balra, oldalra, bal oldal, jobb oldal, balról jobbra reggel, dél, este, éjszaka, délelőtt, délután, ma, tegnap, holnap, munkanap, pihenő nap, most, 

elmúlt, lesz, tavasz, nyár, ősz, tél, év, hónapok nevei, közel, távol, közelebb, távolabb, alaprajz, felülnézet, méret, irány, óra, mutató, perc, mp. 

Tükörkép, alaprajz, felülnézet, térkép, méret, arány, kicsinyítés, nagyítás, irány, utolsóelőtti,innenső és túloldal, haladási irány, külső, belső 

kerületek, főútvonalak,mellékutcák, terek, közben, alatt, 1 hét, 1 hónap, 1 év múlva, 1 héttel ezelőtt, x perc múlva, xperccel múlt. 

Életkorok megnevezése újszülöttől idős korig.  
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Témakör: Mennyiségek - Műveletek Előzetes tudás:Számjegyeket felismeri, leírja, segítséggel növekvő és 

csökkenő sorozatokat alkot. 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:Műveletek alapozása. Páros-páratlan számok megkülönböztetése. 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Számkör bővítés 20-as körben. Számjegyek írása. Számfogalom 

megerősítése bontással, összeadás, kivonás 10-es körben. 

Sorszámok elsajátítása. Páros és páratlan számsorok. 

Számsor megbízható ismerete (0-10), a növelés és csökkentés 

folyamatának, eredményének megértése. 

Egyszerű műveleteket elvégezni irányítással, segédeszközökkel. 

Páros és páratlan mennyiségeket felismerni. 

A sorszámneveket helyesen alkalmazni a spontán tevékenységek 

során. 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Számlálás, számjegyek felismerése 20-as körben. 

 Számjegyek írása. 

 Növekvő, csökkenő számsor, számszomszédok. 

 Páros-páratlan számok. 

 Sorszámok. 

 A 6, 7, 8, 9, 10 fogalma, számképe, rögzítése tárgyakkal, 

korongokkal. 

 Bontás 6, 7, 8, 9, 10 körben tárgyakkal, tárgyképpel, szóbeli 

megfogalmazással, lejegyzéssel. 

 

 Műveletek végzése 6, 7, 8, 9, 10 körében. 

 

 Számlálás személyeken, életszerű 

tárgyakon érintéssel, rámutatással. 

 Számkártyákkal táblai közös és asztali  

 egyéni feladatok, feladatlapos 

gyakorlás. 

 Számsorozatok összeállítása, 

számlálás párosítás után páros 

számokkal. 

 Dátum megfigyelése, sorszámnevek 

tanulása, használata életszerű 

helyzetekben. 

 Számjegy, számkép egyeztetések, 

szemléltető, gyakorló eszközök 

készítése közösen. 

 Tárgyakkal, tárgyképpel, szóbeli 

megfogalmazással, lejegyzéssel bontás 

közösen, önállóan. 

 Tanár által végzett cselekvés 

elmondása, lejegyzése számjegyekkel, 

művelet i jellel 

 Táblára írt művelet önálló elvégzése 

tárgyi segítséggel, eredmény 

lejegyzése. 

 Eseményképekről műveletek alkotása 

/összeadás és kivonás/ önállóan. 

 Számlálás hozzáadással és elvétellel 

oda-vissza. 

 Mennyiségek összehasonlítása. 

 

 

 

 

 

 

 

Számlálás 20-ig segítséggel. 

 

Számjegyek írása. 

 

 

Segítséggel használja a 

sorszámokat. 

 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel műveletek 

végzése 10-es körben 

tárgyakkal, képek 

segítségével 
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 Mennyiségek meghatározása, összehasonlítása. 

 Számkörbővítés 10-ig. 

 Számjegyek írása. 

 Sorszámnevek. 

 

 Relációs jelek. 

 Számkép kirakása, számjegyek 

ismertetése, egyeztetése számképpel. 

 Mennyiséggel, számjegyek írása, sorba 

rakása, számegyenes készítése, 

beszámozása 10-ig. 

 Műveleti jelek ismertetése, gyakorlása, 

összeadások, kivonások, pótlások, 

bontások.  

 Műveletek végzése segédeszközökkel 

és fejben. 

 Egyszerű szöveges feladatok.  

 Műveletek írása diktálás után. 

 Páros számok fogalma, halmaz 

felezése, harmadolása. 

 Maradék fogalma. 

– Sorszámnevek jelölése 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szövegértés, pontos megfogalmazások. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Teszek hozzá, elveszek belőle, több, kevesebb, egyenlőség jele, számjegy, számkép, számsor, bontás, meg, -ből 

plusz növekvő, csökkenő számsor, összeadás, kivonás, lesz, marad, első, második...,páratlan, páros számok. 

Növekedés, csökkenés, meg,+ plusz, -ból,– mínusz, összeg, = egyenlő, marad, eredmény. Számjegy és mennyiségösszefüggése. 

Maradék, elölről, hátulról, középről, két széléről. 

Műveletvégzéshez kapcsolódó cselekvések: aláhúzás, bekarikázás, áthúzás, jelölés, javítás. 
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Témakör: Mértékegységek, méretek, pénz Előzetes tudás:Összehasonlítások végzése segítséggel, 

számlálás és számjegyek ismerete 10-es körben. 

 

Óraszám: 

 

25 

Tantárgyi fejlesztési célok: Mérések, mértékegységek használatának gyakorlása életpraktikus helyzetekben. Mértékegységek 

nagyságrendjének helyes megválasztása. 

 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Méter, és centiméter közötti nagyságrendi különbség 

megfogalmazása, mérések egységekkel 20-as számkörben. 

Nehezebb, könnyebb érzékeltetése kg, és fél kg viszonylataiban, 

mérések egész számokkal 10-es körben. 

Űrértékek, liter és deciliter különbségének érzékeltetése. 

Hőmérséklet leolvasása a téli időszakban, 20-as számkörben. 

Pénz értéke, kiszámolások, 5 és 10 forint.becslés. 

A nagyságrendbeli különbségeket megérteni a méter és centiméter 

(m és cm) között. 

Nehezebb, könnyebb súlyt differenciálni (min. 1/2 kg-os 

különbség esetén). 

Nagyságrendbeli különbséget megérteni a mértékegységek között. 

A pénzérmék egymáshoz viszonyított értékének, a darabszám és az 

érték különbözőségének megértése.  

Számtani műveleteket végezni a pénzhasználat területén. 

A hallott meteorológiai jelentések értelmezése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Hosszúság mérése. 

 

 Becslések mérések a környezet tárgyain 

méteres mérőrúddal, mérőszalaggal, 1 

cm-es élű kockákkal.  

 Meghatározott méretű vonalak rajzolása. 

 1-kg-s kiszerelésű élelmiszerek mérése, 

életszerű helyzetekben gyümölcsök, 

zöldségek mérése, a csomagoláson lévő 

mérték és mértékegység értelmezése 

 Megadott tömeghez termény, vagy 

termék kimérése. 

 Különböző kiszerelésű folyadék állagú 

élelmiszerek megfigyelése, az űrmérték 

leolvasása, mérések mérőedényekkel 10-

es számkörben. 

 Életpraktikus helyzetekben 

műveletvégzés 

 20-as körben lévő hőmérsékleti adatok 

leolvasása, értelmezése. 

 5 és 10 forint felismerése, értékük, 

kiszámolásuk, 10 forint váltása. 

– Becslés, mérés mérőszalaggal a 

teremben. 

– Km fogalma, nagyságrendjének 

érzékelése (séta). 

 

 

Becslések segítséggel, 

hosszúság mérésével 

ellenőrzés. 

 

Tömeg mérése segítséggel, 

becslések ellenőrzése. 

 

Űrmértékek használata 

segítséggel életpraktikus 

helyzetekben. 

 

Hőmérsékleti adatok 

leolvasása, értelmezése 

segítséggel. 

Segítséggel kifizetések 10-es 

körben. 
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 Tömeg mérése. 

 Űrmértékek használata, mérése. 

 Műveletek végzése10-es körben a tanult mértékegységekkel. 

 Hőmérséklet mérése. 

 Pénz használata. 

 

– Összeadások, kivonások 

hosszmértékekkel. 

– Nagyságrendi különbség érzékelése 

(liszt, fűszer, gyógyszer mérése). 

– Saját súly mérése személymérlegen, 

becslés, összehasonlítás. 

– Gramm, dekagramm, kilogramm 

nagyságrendjének érzékelése 

élelmiszerek mérésével. 

– Csomagolt áruk súlyának leolvasása, 

ellenőrzése. 

– Liter, deciliter nagyságrendjének 

érzékelése.  

– Számolási feladatok különböző 

mértékegységekkel. 

– Pénzérmék (5, 10 forintos) értéke, 

értékük egymáshoz viszonyítása, 

pénzérmék váltása, meghatározott 

összeg kiszámolása 10-es körben. 

– Hőmérséklet fogalma, mérése, hőmérő 

működése, leolvasása. 

 Szöveges feladatok. 

 

Kapcsolódási pontok:Életvitel és gyakorlat. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Becslés, mértékegységek, mértékek pénzváltás, vásárlás fogalmai. 
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Témakör: Összefüggések felismerése Előzetes tudás: Segítséggel többszempontú válogatásokat 

végez. 

 

Óraszám: 

 

23 

Tantárgyi fejlesztési célok:Cselekvéses tárgyi, valamint képi szinten történő gondolkodás fejlesztése, szabálytudat kialakítása, 

szociális készségek fejlesztése. Direkt összefüggések felismertetése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Emlékezet és figyelem fejlesztése, gondolkodási műveletek elemi 

szintű fejlesztése. 

Érdeklődő hozzáállás, kérdések spontán megfogalmazása, 

információk tudatos gyűjtése a séták során. 

Feladatok végzése egyre nagyobb önállósággal. 

Rávezetéssel a sorozat szabályainak megállapítása 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Figyelemfejlesztő feladatok. 

 Ok-okozati összefüggések felismerése, megfogalmazása 

eseményképekről. 

 Jelzőtáblák, útbaigazító jelzések értelmezése. 

 Igaz és hamis állítások. 

 Azonosság felismerése – didaktikai játék a logikai készlettel. 

 Találós kérdések. 

 Számok a mindennapi életben 

 Logikai feladatok 

 

 

 Memória-játékok, puzzle-játékok, 

társasjátékok dobókockával, dominóval. 

 Miért kérdésekre válaszadás képek 

alapján következtetések megfogalmazása. 

 Ismertebb, illetve az iskola környékén 

fellelhető jelzések megfigyelése, 

értelmezése. 

 Tájékozódási játékok az osztályban. 

 Jelenségekről, történetekről tett 

állításokról eldönteni, hogy igaz-e, vagy 

hamis. 

 Két szempontú azonosságok alapján 

közös játékok. 

 Részek felsorolásával az egész 

felismerése, kire, mire gondoltam, 

körülírás-kitalálás. 

– Mértékegységek helyes használata és a 

hibás alkalmazás javítása. 

– Házszámok növekedése, csökkenése, 

páros és páratlan oldal.  

– Jelzőtáblák, útbaigazító jelzések; 

kirakatnézés, árak (akciós ár, negatív 

szám). 

 

– Számsorban, egyénre szabott 

 

 

 

 

 

 

 

Önállóan és társas 

helyzetben végez 

figyelemfejlesztő játékokat. 

 

 

Az iskola környékén lévő 

jelzőtáblákat felismeri, 

értelmezi. 

 

 

Segítséggel, rávezetéssel 

találós kérdéseket megfejt. 
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feladatsor végzése, ellenőrzése, 

javítása. 

– Ok-okozati összefüggések felismerése, 

megfogalmazása eseményképpel 

kapcsolatban. 

 Növekvő, csökkenő számsor folytatása. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés, Kommunikáció. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Különböző, hasonló, ugyanolyan, hiba, hiányzik, hibátlan, sorrend, színek nevei, véletlen stb. Növekvő, csökkenő 

sorrend, véletlen, szabály, oda illik, sorrend, páros oldal, páratlan oldal, különböző mértékegységek, olcsó, drága, akció. 

Személy, helyszín, időpont éskérdőszavai. 

Tő- és sorszámnevek. 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes  

 felismerni, differenciálni, megnevezni, felismerhetően másolni minta után tanult formákat; 

 munkavégzése során észlelni különbségeket, megfelelő kifejezéssel jellemezni a tárgyakat, érzékelni és megfogalmazni 

az aránytalanságokat; 

 felismerni lakóhelye, Budapest és Magyarország térképét, az irányokat, égtájakat segítséggel meghatározni; 

 felismerni a hasonlóságot az alaprajz és a térkép között, érteni az alaprajz lényegét, saját helyét megtalálni a tanterem 

alaprajzán; 

 eseményképeket (ötnél többet) sorba rendezni, beszámozni, néhány szóval kommentálni; 

 spontán beszédben az időbeli fogalmakat helyesen alkalmazni; 

 megkülönböztetni a bal és jobb irányt készség-szinten; 

 figyelmesen közlekedni az utcán, és felfedezni a tanult ismeretek gyakorlati előfordulását; 

 megbízhatóan felismerni, és felismerhetően írni a számjegyeket;  

 megbízhatóan számlálni 10-es körben, műveleteket önállóan végezni 10-es körön belül;  

 elvégezni segédeszközökkel, irányítással egyszerű műveleteket, felolvasni az írásban elvégzett műveleteket; 

 a sorszámneveket helyesen alkalmazni spontán tevékenysége során; 

 eligazodni segítséggel a leggyakoribb mértékegységek használatában, méréseket tudatosan és pontosan végezni; 

 viszonylag tartós figyelemkoncentrációra, kitartó feladatvégzésre; 

 felismerni direkt összefüggéseket, logikus gondolkodást igénylő feladatok iránt érdeklődik; 

 rávezetéssel megállapítani a sorozat szabályát; 

 biztosan eligazodni sorok és oszlopok között, és képes az oszlopok és sorok egyidejű figyelembevételére.  
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7–8. évfolyam 
 

A tantárgy a fejlesztési feladatok közül fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelésben a szabályokhoz való rugalmas alkalmazkodási képesség megerősítésével, 

a fokozódó önfegyelemre, kitartásra neveléssel, a társak feladatvégzése és próbálkozásai közben a türelmes várakozásra neveléssel. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a kitartó együttműködéssel történő munkavégzés megerősítésével; a gazdasági és pénzügyi nevelést játékokon 

keresztül, vásárlások segítségével, apénz értékének, szerepének megismerésével; a pénz használatával kapcsolatos feladatokkal segíti a matematikai ismeretek 

alkalmazását. 

 

A tanulás tanításának fejlődése az önálló ismeretszerzéssel, a feladatok végrehajtásában többféle megoldás keresésével és megtalálásával, a belső igény 

kialakításával teljesül. 
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7. évfolyam 

 

Témakör: Mennyiségek-műveletek Előzetes tudás: Számjegyek felismerése 20-ig, segítséggel 

műveletvégzés 10-es körben. 

 

Óraszám: 

 

45 

Tantárgyi fejlesztési célok: A számjegyek és műveleti jelek írása, olvasása. Számkör bővítés, 20-as körben számfogalom 

megerősítése, műveletvégzés. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Műveleteket végezni önállóan, segédeszközökkel, kevés hibával. 

Felismerni, kimondani, diktálásra leírni kétjegyű számokat, 

egymáshoz viszonyított értéküket megállapítani. 

Összeadni kétjegyű számokat tetszőleges segítséggel (szükséges). 

Írásbeli összeadást (2 tag) és írásbeli kivonást végezni (tízesátlépés 

nélkül). 

Elvégezni a négy alapműveletet, az eredményt ellenőrizni 

becsléssel és fejben (írásban). 

Számkör bővítés 100-as körben kerek 10-esekkel. Műveletvégzés 

20-as körben. 10-es átlépése. Pótlás.  

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Összeadás, kivonás, pótlás, bontás 10-es körben. 

 Számlálás, halmazok bővítése eggyel 20-as körben. 

 Számlálás kerek tízesekkel 100-ig. 

 Sorszámnevek gyakorlása. 

 

 Számlálás a környezet tárgyain. 

 Életszerű helyzetekben sorszámok 

használata. 

 Halmazok számosságának 

megváltoztatása hozzátevéssel, elvétellel. 

 Számegyenes rajzolása megadott számok 

elhelyezése, számok szomszédainak 

megállapítása, beírása. 

 Tárgyak, tárgyképek, megszámlálása, 

bontás, a bontás lejegyzése. 

 Életszerű helyzetekben, szöveges 

feladatokban, képről összeadás 

megfogalmazása, elvégzése, lejegyzése. 

 Tárgyakkal, számegyenessel végzett 

összeadás, lejegyzés, megfogalmazás. 

 Tárgyakkal, számegyenesen kivonás 

végzése életszerű helyzetekben, 

értelmezés. 

 Feladatlapokon művelet felismerése, 

megfogalmazása, műveletvégzés 

számegyenesen, vagy tárgyi segítséggel. 

 

 

Számlálás a környezet 

tárgyain 20-as körben 

önállóan. 

 

Sorszámneveket alkalmaz 

életszerű helyzetekben. 

 

Segítséggel tájékozódik a 

számegyenesen. 

 

Segítséggel műveleteket 

végez 20-as körben. 

 

Segítséggel pótlásokat 

végez 20-as körben. 
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 Mennyiségi összehasonlítások, átalakítási feladatok 

 A 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 fogalma, számképe, bontása 

 Számok helye a számegyenesen, növekvő, csökkenő számsor 

alakítása, a számok szomszédai. 

 Összeadás tízes átlépéssel. 

 Kivonás 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 körében. 

 Műveletek végzése 20 körében, eseményképen műveletek 

felismerése. 

 Pótlás 20-as körben. 

– Számkör bővítése 100-ig. 

– Műveletek 100-as körben. 

– A számológép. 
 

 Cselekvés alapján művelet felismerése, 

elmondása, leírása. 

– Halmazok számlálása, bővítése 

egyesével. 

– Számok leírása, összehasonlítása. 

– Bontások, pótlások, kivonások 

tízesátlépéssel, több tényezős 

összeadások egymás mellé és egymás 

alá írva. 

– Azonos tagok összeadásai során 

szorzás megemlítése. 

– Műveletek kerek tízesekkel, kétjegyű 

számok növelése, csökkentése 

tízesekkel. 

– Tízesátlépés. Helyi érték jelentése!  

– Az eddig tanult műveletek gyakorlása 

egyre magasabb számkörben. 

– Műveletek végzése, eredmények 

értelmezése. 

 Szöveges feladatok. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szövegértés, pontos megfogalmazások. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Felcserélhető, számegyenes, növekszik, csökken.  Ismétlés, gyakorlás, számok, kétjegyű szám, helyi érték, összeg, 

maradék, kivonás, összeadás, számológép billentyűi, körülbelül, becslés, számjegyek, 10-es, 100-as helyi értéke, helyi érték, maradék, szorzás, 

osztás.  
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Témakör: Mértékegységek, mérések, pénz Előzetes tudás: Számjegyek felismerése, műveletek végzése 

20-as körben segítséggel. 

 

Óraszám: 

 

35 

Tantárgyi fejlesztési célok: Jártasság kialakítása a különböző mérésekbe, pénzhasználat életpraktikus helyzetekben.  A pénz 

használatának, fontosságának és a pénz kezelésének megértése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Hosszúság mérése, leolvasások 20-as körben. 

Tömeg mérése kg, dkg 20-as körben mérések, leolvasások. 

5, 10, 20 forintos pénzérmék ismerete 

Időmérés, űrtartalom mérése.  

A tanuló környezetében található tárgyakon pontos mérést végezni. 

A mennyiség állandóságának megértése. 

Megérteni, hogy a nagyság és a súly között nincs feltétlenül 

összefüggés (könnyű és nehéz). 

Az árakat nagyságrendileg differenciálni. 

Megtanulni a pénz gondos megőrzésének, megbecsülésének 

fontosságát. 

Kis segítséggel tájékozódni az időpontok között. 

 

Ismeretek- Tananyag: 
 

– Hosszmértékek: méter, centiméter, kilométer. 

– Űrmértékek: liter, deciliter. 

– Súlymértékek: kilogramm, dekagramm. 

– A pénz. 

– Jövedelem, takarékoskodás, pénzügyek kezelése. 

– Időmérés: naptár, óra. 

 

 Vonalzó, mérőrúd használatával mérés, 

leolvasás 20-as körben, életszerű 

helyzetekben. 

 Tömeg növekedésének, csökkenésének 

megfigyelése hozzáadáskor, elvételkor 

háztartási mérlegen. 

 5, 10, 20 forintos érmékkel játékos 

kifizetések, átváltások. 10 forint 

használatával italautomata használata, 

számlálás 10-esével 100-ig 

 Hónapok, nevezetes napok kikeresése. 

Leolvasások az ismert számkörben. 

 Életszerű helyzetekben, konyhai 

mérőeszközzel, űrmérés gyakorlása, 

becslés, ellenőrzés. Műveletek végzése 

méréssel. 

– Mérések mérőszalaggal, hozzáadás, 

levonás, meghatározott hosszúságok 

bejelölése, km-es távolságok 

autóstérképen és a valóságban 

(sebesség és távolság összefüggései). 

– Térbeli tárgyak 3 adatának lemérése. 

– Mennyiségállandóság szemléltetése 

folyadékméréssel. 

– Megfigyelések a különböző anyagok 

fajsúlyával kapcsolatban. 

 

Segítséggel vonalzó és 

mérőrúd használata. 

 

 

Segítséggel tömeg mérése. 

 

 

Segítséggel kifizetések 20-

as körben. 

 

 

Naptár használata 

segítséggel. 

 

 

Segítséggel űrmértékek 

használata. 
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 – Meghatározott összeg kiszámolása 

többféleképpen. 

– Összegek leírása diktálás után. 

– Egyszerű szöveges feladatok 

felállítása, megoldása, megválaszolása. 

– Papírpénzek felismerése, 

nagyságrendjük. 

– Fizetés, nyugdíj, járadék, segély, 

rendszeres és alkalmi jövedelem, 

pénzkezelés, banki műveletek. 

– Időpontok megállapítása, leírása, 

kiolvasása. 

 Lapozgatás tv-újságban, dátumok, 

időpontok olvasása. 

Kapcsolódási pontok:Életvitel és gyakorlat. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Becslés, mértékegységek, mértékek pénzváltás, vásárlás fogalmai.  Hosszúság, szélesség, átmérő, 

kerület,távolság, sebesség, liter, deciliter, késhegynyi,evőkanálnyi, kiskanálnyi, különböző mennyiség-meghatározások, forint, Ft. rövidítés, +, –

, plusz, mínusz, összeg, maradék, olcsó, drága, óra, perc, de., du., este, mértékegységek és használati területük, vásárlás, árak, pénztárblokk, 

fizetés, visszajáró pénz, vásár, akció, árleszállítás, különböző jövedelemforrások, fizetnivalók. 
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Témakör: Összefüggések felismerése Előzetes tudás:Ok-okozati kapcsolatokat felismer, 

megfogalmaz, vagy jelez, képeken történeteket sorba rendez. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok:Figyelem, emlékezet, gondolkodási funkciók fejlesztése.  Feladatmegoldás megtervezése logikai úton, 

az eredmény értékelése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Elemi gondolkodási funkciókat fejlesztő gyakorlatok. Szöveges 

feladatok értelmezése, műveletvégzés gyakorlása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Figyelemfejlesztő gyakorlatok, játékok. 

 Gondolkodást fejlesztő gyakorlatok. 

– Felnőtt irányítása nélkül közös játékban részt venni a szabályok 

betartásával, konfliktusok elkerülésével. 

– Felfedezni és megfogalmazni a logikai hibákat. 

– Feladatot önállóan megérteni, megtervezni, kiszámolni, 

megválaszolni. 

 Szöveges feladatok. 

 

 

 Kártyajátékok (Uno, Solo...) 

 Részletek felsorolása- egész 

megfogalmazása Mire gondoltam? 

Pikkely, uszony, farok- Hal 

 Hiányok felfedezése képeken 

számsorokban. 

 Folytasd a mondatot... Lehullottak a 

falevelek mert... 

 Mi lehet a szabály? Ritmikus sorozatok 

folytatása eseményképekkel, vagy 

számsorral. 

 Logikai hiba felfedezése rajzon, 

történetben. 

 Egyszerű műveletek felismerése, 

megfogalmazása életszerű helyzetekben, 

képről, lejegyzés, megoldás. 

– Társasjátékok, vetélkedők, pontozásos 

versenyek villámkérdésekkel váltott 

témákban. 

– Memória-játék, puzzle. 

– Gondoltam egy számot... 

– Történetben hibák felfedezése (irreális 

időpont, mértékegység, életkor stb.). 

– Ábra kiszámolása, másolása 

négyzethálón. 

 

 

 

 

 

 

Segítséggel bekapcsolódik 

az egyszerű 

kártyajátékokba. 

 

 

Segítséggel szabályokat 

fogalmaz meg. 

 

 

Segítséggel életszerű 

helyzetéből szöveges példák 

után műveleteket végez. 
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– Szöveg értelmezése, megfelelő 

művelet helyes megválasztása. 

– Több lépcsős feladatok megoldási 

terve, a lépések végrehajtása, 

részeredmények értelmezése. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, Életvitel és gyakorlat. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: különböző, hasonló, ugyanolyan, hiba, hiányzik, hibátlan, sorrend, színek nevei, véletlen, szabály.  Munka – 

fizetés, szerencse – nyeremény, tükrözés, bal-jobb oldal, fejtörő, vetélkedő, pontverseny, győztes, időtartam;  

olcsóbb – drágább, irány, távolság, mértékegységek, mérőeszközök nevei, létszám, mennyiség, méret, időtartam fogalmak megfogalmazása, 

részeredmények,ellentétesműveletek (+,–). 
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8. évfolyam 

 

Témakör: Tájékozódás Előzetes tudás:Segítséggel tájékozódik az osztály 

alaprajzán, felismeri Budapest és Magyarország térképét. 

Tájékozódik az órákban, félórákban mért időmérésben. 

Óraszám: 

 

13 

Tantárgyi fejlesztési célok:A térképen való elemi tájékozódási képesség megalapozása, időmérés kialakítása.  Az óra és az 

időmérés fogalmainak spontán alkalmazása beszédben.  

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Tájékozódás különböző alaprajzokon. Európa térképének 

felismerése. Életkorok meghatározása. Időmérés negyed, fél és 

egész órákkal. Analóg és digitális órák leolvasása. 

Lényeges információkat megfigyelni, összegyűjteni és 

összefüggően elmondani. 

 

Ismerni az égtájakat. 

Spontán beszédben helyesen használni a megfelelő időegységeket. 

Érteni az időegységek különböző nagyságrendjét. 

Reális és irreális terveket, elképzeléseket mérlegelni a jövőre 

vonatkozóan. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Tájékozódás a közvetlen környezetben. 

 Ismerkedés a térképpel. 

 Égtájak. 

 Életkor. 

 

 Tájékozódás az osztály, emelet, 

tankonyha, stb. alaprajzán.  

 Osztályterem alaprajzának lerajzolása. 

 Fényképek nézegetése különböző 

nagyításokban, részletek 

összehasonlítása, arányok 

megfigyelése. 

 Az otthon és az iskola közti útvonal 

„bejárása”. 

 Földgömb nézegetése. Európa 

fogalma, Magyarország 

elhelyezkedése, határai. 

 Térkép méretének összehasonlítása, 

arányok, lépték.  

 Európa körberajzolása, Puzzle-játék 

Európa országaival. 

 A négy égtáj megnevezése, felírása, 

játékos iránykövetés segítséggel. 

 Életszakaszok, ismert számkörben 

személyek életkora, sorozatalkotások. 

 Tájékozódás egész, fél, negyed és 

háromnegyed órákkal. Időszalag 

 

 

Önállóan tájékozódik az 

iskola helyiségeinek 

alaprajzain. 

 

 

Felismeri, kiválasztja 

Európa térképét. 

 

Segítséggel leolvassa az 

egész, fél és negyed órákat, 

tevékeny 

ségekhez köti az 

időpontokat. 
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 Időmérés, óra. 

 Irányok gyakorlása. 

 Ismerkedés a tágabb környezettel. 

 Égtájak. 

 Időmérés, az óra. 

 A hét napjai. Napirend. 

 

készítése, leolvasások segítséggel. 

Digitális órák leolvasása. 

 Eligazodás az óra számlapján, 

tájékozódás napon, órán belüli 

időegységekben, időegységek 

periodikus változásainak megértése. 

 Egyhetes időtartam. 

 Saját- és környezetből ismert 

személyek életkora, különböző 

életszakaszok elnevezései. 

 Beszélgetés emlékekről, jelenről, 

tervekről. 

Kapcsolódási pontok:Társadalmi ismeret: tájékozódás, térképismeret, Információs eszközök használata: letöltött képek, térképek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Alaprajz, térkép,kicsinyítés, nagyítás, határvonal,égtájak, életkorok, negyed óra, digitális óra, perc, másodperc. 

Alaprajz tanulmányozásakor felmerülő fogalmak. Alagsor, földszint, emelet, padlás, jobbra, balra, szemben, hátunk mögött, kanyar, előtér, aula, 

tömegközlekedés, autó, parkoló. 

Időegységek, időbeli távolságok, időtartamok: jövő hét, múlt hónap, tegnapelőtt, holnapután, munkaidő, éjjel-nappal, egy órája, egy óráig, egy 

órán keresztül, egy óra múlva, egy hete, két hónapja légi felvételek, nagyítás, kicsinyítés. 
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Témakör: Mennyiségek, műveletek Előzetes tudás:Segítséggel műveleteket végez 20-as körben. 

 
Óraszám: 

 

45 Tantárgyi fejlesztési célok: A számjegyek és műveleti jelek írása, olvasása. Kétjegyű számokban való tájékozódás, 

műveletvégzések 100-as körben 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Számkör bővítése100-ig. Sorszámnevek. Számjegyek írása. 

Számológép használatával műveletvégzés. Próbálkozás az írásbeli 

összeadással, kivonással 10-es átlépése nélkül. 

Műveleteket végezni önállóan, segédeszközökkel, kevés hibával. 

Felismerni, kimondani, diktálásra leírni kétjegyű számokat, 

egymáshoz viszonyított értéküket megállapítani. 

Összeadni kétjegyű számokat tetszőleges segítséggel (szükséges). 

Írásbeli összeadást (2 tag) és írásbeli kivonást végezni (tízesátlépés 

nélkül). 

Elvégezni a négy alapműveletet, az eredményt ellenőrizni 

becsléssel és fejben (írásban). 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

-Összeadás, kivonás, pótlás, bontás 10-es körben. 

 Számlálás kétjegyű számokkal. 

 Sorszámnevek 100-as számkörben. 

 Kétjegyű számjegyek írása. 

 Műveletek végzése 20-as körben tárgyakkal, számegyenesen, 100-as 

körben számológéppel 

 Többtagú összeadások, ismerkedés a szorzással. 

 

 Számlálás 10-esével 100-ig, növekvő 

és csökkenő számsor alkotása 10-

esével. 

 Kétjegyű számjegyek leolvasása, 

elhelyezése 100-as számtáblán, vagy 

számsorban. 

 Több-kevesebb megállapítása 100-as 

számkörben kerek tízesekkel, majd a 

többi kétjegyű számmal. 

 Tájékozódás számegyenesen 

 Házszámok, sorszámok leolvasása 

életszerű szituációkban, 

szerepjátékokkal. 

 Diktálás utáni lejegyzés, önellenőrzés 

 Tárgyakkal, számegyenessel végzett 

műveletek végzése, lejegyzése 

segítséggel, vagy önállóan. 

 Számológép használatának 

megtanulása 

 Számítások számológéppel. 

 Segítséggel műveletvégzés írásban, 

100-as körben. 

 Műveletvégzés az ismert számkörben 

segédeszközzel, szorzás művelete 

számológépen. 

 Táblánál és a füzetbe írt műveletekkel, 

 

 

Segítséggel számlál 10-

esével 100-ig. 

 

Segítséggel leolvassa a 

kétjegyű számjegyeket. 

 

Segítséggel 

összehasonlításokat végez 

100-as körben. 

 

Segítséggel számegyenesen 

tájékozódik. 

 

Segítséggel számológépet 

használ műveletvégzésnél. 

 

Segítséggel végez pótlást 

10-esekkel. 
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 Próbálkozás az írásbeli összeadással 10-es átlépése nélkül. 

 Pótlás kerek 10-esekkel. 

 Pótlás 20-as körben. 

– Számkör bővítése 100-ig. 

– Műveletek 100-as körben. 

– A számológép. 
 

segítséggel. 

 Szerepjátékok, vásárlási szituációkban 

történő gyakorlás. 

 Halmazok számlálása, bővítése 

egyesével. 

 Számok leírása, összehasonlítása. 

 Bontások, pótlások, kivonások 

tízesátlépéssel, több tényezős 

összeadások egymás mellé és egymás 

alá írva. 

 Azonos tagok összeadásai során 

szorzás megemlítése. 

 Műveletek kerek tízesekkel, kétjegyű 

számok növelése, csökkentése 

tízesekkel. 

 Tízesátlépés. Helyi érték jelentése!  

 Az eddig tanult műveletek gyakorlása 

egyre magasabb számkörben. 

 Műveletek végzése, eredmények 

értelmezése. 

 Szöveges feladatok 

Kapcsolódási pontok:Életvitel és gyakorlat. 

Témakör: Mértékegységek, mérések, pénz Előzetes tudás: Számlálás, számjegyek felismerése 100-as 

körben. 

 

Óraszám: 

 

35 

Tantárgyi fejlesztési célok:Mérőeszközök kiválasztása, mérések egyre nagyobb önállósággal életpraktikus helyzetekben, 

pénzhasználat gyakorlása. A pénz használatának, fontosságának és a pénz kezelésének megértése. 

 



376 
 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Mérések 100-as leolvasási körben. Hossz, űr és tömegmérés 

gyakorlása. Naptár és pénzhasználat gyakorlása. 

A tanuló környezetében található tárgyakon pontos mérést végezni. 

A mennyiség állandóságának megértése. 

Megérteni, hogy a nagyság és a súly között nincs feltétlenül 

összefüggés (könnyű és nehéz). 

Az árakat nagyságrendileg differenciálni. 

Megtanulni a pénz gondos megőrzésének, megbecsülésének 

fontosságát. 

Kis segítséggel tájékozódni az időpontok között. 

 

Ismeretek- Tananyag: 
 

– Hosszmértékek: méter, centiméter, kilométer. 

– Űrmértékek: liter, deciliter. 

– Súlymértékek: kilogramm, dekagramm. 

– Jövedelem, takarékoskodás, pénzügyek kezelése. 

– Időmérés: naptár, óra. 

 Pénzhasználat 100 körében, pénzérmék értéke. 

 

 A környezet tárgyainak mérése 

mérőszalaggal, cm leolvasása 100-as 

körben.  

 Becslések, mérések, lejegyzések. 

 Nagyobb távolságok becslése, mérése 

lépéssel, mérőszalaggal. Kislabda dobás, 

folyosó hossza, kerítés stb. 

 Életszerű helyzetekben való mérések, 

liter, dl. 

 Gyógyszerek (pl. köptető) virág 

tápoldatok mérésénél cl, milliliter 

megemlítése, látogatás a betegszobán. 

 Saját testtömeg mérése a tanév folyamán 

többször, adatok táblázatba jegyzése, 

összehasonlítása. 

 Életszerű szituációkban mérések, 

leolvasások dkg-mal 100-as körben. 

 Önálló kikeresések, névnapok, 

születésnapok, várható események 

bejelölése, kikeresése. 

 5, 10, 20, 50, 100 forintos érmék 

felismerése, kifizetések gyakorlása 

vásárlási szituációkban. Segítséggel 

átváltások. 

 Műveletek végzése pénzérmékkel, 

segítséggel. 

– Mérések mérőszalaggal, hozzáadás, 

levonás, meghatározott hosszúságok 

bejelölése, km-es távolságok 

autóstérképen és a valóságban 

(sebesség és távolság összefüggései). 

– Térbeli tárgyak 3 adatának lemérése. 

 

 

 

 

 

 

Mérőeszközök kiválasztása, 

mérések életszerű 

helyzetekben, 100-as körben 

mért értékek leolvasása. 

 

Hónapok, ünnepek önálló 

kikeresése. 

 

Segítséggel kifizetések 100-

as körben 
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– Mennyiségállandóság szemléltetése 

folyadékméréssel. 

– Megfigyelések a különböző anyagok 

fajsúlyával kapcsolatban. 

– Meghatározott összeg kiszámolása 

többféleképpen. 

– Összegek leírása diktálás után. 

– Egyszerű szöveges feladatok 

felállítása, megoldása, megválaszolása. 

– Papírpénzek felismerése, 

nagyságrendjük. 

– Fizetés, nyugdíj, járadék, segély, 

rendszeres és alkalmi jövedelem, 

pénzkezelés, banki műveletek. 

– Időpontok megállapítása, leírása, 

kiolvasása. 

 Lapozgatás tv-újságban, dátumok, 

időpontok olvasása. 

Kapcsolódási pontok:Életvitel és gyakorlat. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Áru, ár, érték, visszajáró pénz, elvétel, maradék pénz, kevés a pénz, mértékek, mértékegységek, naptárhasználat 

fogalmai.  Hosszúság, szélesség, átmérő, kerület,távolság, sebesség, liter, deciliter, késhegynyi,evőkanálnyi, kiskanálnyi, különböző mennyiség-

meghatározások, forint, Ft. rövidítés, +, –, plusz, mínusz, összeg, maradék, olcsó, drága, óra, perc, de., du., este, mértékegységek és használati 

területük, vásárlás, árak, pénztárblokk, fizetés, visszajáró pénz, vásár, akció, árleszállítás, különböző jövedelemforrások, fizetnivalók. 
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Témakör: Összefüggések felismerése Előzetes tudás:Műveletek végzése segítséggel. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: Szociális készségek fejlesztése, gondolkodási funkciók fejlesztése. Feladatmegoldás megtervezése 

logikai úton, az eredmény értékelése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 
Szabályjátékokban való részvétel. Szabályok megállapítása. 

Műveletvégzés gyakorlása. 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Szabályjátékok, figyelemfejlesztő játékok. 

 Gondolkodást fejlesztő gyakorlatok. 

– Felnőtt irányítása nélkül közös játékban részt venni a szabályok 

betartásával, konfliktusok elkerülésével. 

– Felfedezni és megfogalmazni a logikai hibákat. 

– Feladatot önállóan megérteni, megtervezni, kiszámolni, 

megválaszolni. 

 Szöveges feladatok. 

 

 Társasjátékok, vetélkedők pontozásos 

versenyek pl.: villámkérdésekkel 

különböző témákban. 

 Igaz, hamis állításokkal pontozásos 

játékok. 

 Képtelen történet kirakása képekkel, 

vagy elmondása. 

 Egy-egy munkafolyamat 

algoritmusának közös felállítása. Első 

lépés... 

 Ellentétpárok felállítása képekkel, 

vagy szóban. 

 Egyszerű műveletek felismerése, 

megfogalmazása életszerű 

helyzetekben, képről, mérésekkel. 

Megfogalmazás, lejegyzés, megoldás. 

 Társasjátékok, vetélkedők, pontozásos 

versenyek villámkérdésekkel váltott 

témákban. 

 Memória-játék, puzzle. 

 Gondoltam egy számot... 

 Történetben hibák felfedezése (irreális 

időpont, mértékegység, életkor stb.). 

 Ábra kiszámolása, másolása 

négyzethálón. 

 Szöveg értelmezése, megfelelő 

 

 

 

 

 

 

A szabályok betartásával 

vegyen részt a társas 

játékokban. 

 

Egy- egy munkafolyamat 

sorrendjét segítséggel állítsa 

fel. 

 

Szöveges feladatok nyomán 

segítséggel végezzen 

műveleteket 
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művelet helyes megválasztása. 

 Több lépcsős feladatok megoldási 

terve, a lépések végrehajtása, 

részeredmények értelmezése.  

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, Életvitel és gyakorlat. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Különböző, hasonló, ugyanolyan, hiba, hiányzik, hibátlan, sorrend, színek nevei, véletlen, szabály.  Munka – 

fizetés, szerencse – nyeremény, tükrözés, bal-jobb oldal, fejtörő, vetélkedő, pontverseny, győztes, időtartam;  

olcsóbb – drágább, irány, távolság, mértékegységek, mérőeszközök nevei, létszám, mennyiség, méret, időtartam fogalmak megfogalmazása, 

részeredmények,ellentétesműveletek (+,–). 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló rendelkezik alapvető ismeretekkel az égtájakról. 

Felismeri saját települése és Magyarország térképét.  

Megbízhatóan tájékozódik a mindennapi tevékenységek szintjén. 

A tanuló képes 

 biztosan eligazodni, üzeneteket, küldeményeket megbízhatóan átadni az iskolán belül; 

 lényeges információkat megfigyelni, összegyűjteni és összefüggően elmondani; 

 reális terveket, elképzeléseket alakítani a jövőre vonatkozóan; 

 műveleteket végezni önállóan, segédeszközökkel kis hibaszázalékkal, ismeri a számológép funkcióját, használatának 

alapjait; 

 egyre magasabb szinten, egyre nagyobb önállósággal megoldani elemi számolási feladatokat; 

 eladat önálló megértésére, megtervezésére, kiszámolására, megválaszolására; 

 feladatát kitartóan, igényesen végezni; 

 a környezetében levő tárgyakon pontos mérést végezni, alapvető jártassággal rendelkezik a tanult mértékegységek terén; 

 megérteni az időegységek különböző nagyságrendjét, a gyakorlatban spontán alkalmazni az idő- és térbeli tájékozódási 

készségét. 

Elemi ismeretekkel rendelkezik a pénzzel kapcsolatban (értékek összehasonlítása, nagyságrendbeli 

megkülönböztetése).  
A tanuló képes 

 megtanulni a pénz gondos megőrzését, megbecsülését, a gyakorlatban használni (segítséggel) a pénzt 

mint fizetőeszközt; 

 az árakat nagyságrendileg differenciálni (200 Ft alatti, 1000 Ft feletti (négyjegyű összegek); 

 felnőtt irányítása nélkül közös játékban részt venni a szabályok betartásával, konfliktusok elkerülésével; 

 keresni, felismerni, megfogalmazni az összefüggéseket a logikai gondolkodás elvárható szintjén, felfedezni és 

megfogalmazni a logikai hibákat. 
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Állampolgári ismeretek 

 

Műveltségi terület. Történelem és állampolgári ismeretek 

 

Évfolyam: 5.- 8. 

 

 

A tantárgy célja bővíteni a tanulók azon ismereteit, amelyek a társadalmi környezet jobb megismerését segítik elő.  

Feladatok: a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanuló szerezzen gyakorlati ismereteket a szűkebb és tágabb környezetben, valamint sajátítsa el a társadalmi 

elvárásoknak megfelelő szociális készségeket. Fokozódó önállósággal tudja alkalmazni a beszédfejlesztés tantárgy témakörein belül tanult ismereteket, 

fejleszti a kifejezőkészséget és bővíti a szókincset. 

 

A pedagógusok teremtsenek lehetőséget arra, hogy a tanuló elemi szinten megismerje saját és más állampolgárok jogait és kötelességeit, bővíthesse látókörét, 

hogy tágabb környezetét pontosabban megismerje, és segítséggel tudja használni a szolgáltató- és közintézményeket. 

 

Gyakorlási lehetőséget kell adni arra, hogy a tanuló megfelelően alkalmazza a tanult viselkedési és magatartási normákat, érintkezési formákat a mindennapi 

élethelyzetekben, tudja a konfliktushelyzeteket egyes szituációkban felismerni, és begyakorolt konfliktuskezelési minták segítségével igyekezzen azokat 

megoldani. 
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Évfolyamok 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 1 1 1 1 

Éves óraszám 36 36 36 36 

 

 

Témakör / Évfolyam 5. 6. 7. 8.. 

1. A család, a családi szocializáció 15 15   

2. Településünk, lakóhelyünk megismerése 21 21 6 6 

3. Mindennapi ügyintézés   6 6 

4. Felkészülés a felnőttkori szerepekre, 

feladatokra 
  24 24 

Összesen: 36 36 36 36 
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5–6. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelést az iskolai közösség szabályainak megismertetésével, betartatásával, az iskolai példaképek bemutatásával, a segítőkészségre és 

az egymásra való odafigyelésre neveléssel segíti. Kialakítja a viselkedés önszabályozási igényét. 

 

A nemzeti öntudat fejlődését, hazafias nevelést erősíti a nemzeti ünnepek iskolai rendezvényekkel történő megemlékezéseire készülődés, és aktív részvétel 

során az ismeretek bővülése a nemzeti jelképekről;az ünnepek legfontosabb történelmi szereplői példamutató magatartásának és az ünnepi szimbólumoknak a 

megismerése. 

 

A tantárgy az állampolgárságra, demokráciára nevelésben a társas lét különböző szintjein (család, osztályközösség, iskolai közösség) a közösségi szabályok 

megismertetésével, tudatos követésével, a feladatok vállalásával, a közösségért végzett vállalt feladatok kivitelezésére törekvéssel kapcsolódik. A tantárgy 

tematikája segíti az alapvető, személyes adatok jelentőségének felismerését. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztésében fontos szerepet tölt be a saját és a társak belső tulajdonságainak feltérképezésére, a pozitív tulajdonságok, 

személyiségvonások felismerésére, megerősítésére neveléssel. A társakkal való együttműködés során segíti a közös vélemény kialakítására és a demokratikus 

döntések meghozatalára törekvést. 

 

A tantárgy fontos szerepet tölt be a családi életre nevelésben a szűk család rokoni kapcsolatainak, a családban betöltött szerepeknek, az ahhoz kapcsolódó 

feladatoknak, és a család legfontosabb személyes adatainak megismertetésével. 
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A másokért vállalt felelősséget és az önkéntességet a mások külső és belső tulajdonságainak megismerésével, a megértés, az elfogadás és a toleráns viselkedés 

jelentőségének felismerésével és az egymás segítésére neveléssel támogatja. 

 

A pályaorientáció területén a tantárgy különösen fontos szerepet tölt be a reális önértékelés és a képességek korlátainak, a közösségi vállalások és az egyéni 

célok lehetőségeinek felismertetésével. 
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5. -6. évfolyam 

 

Témakör: 1. Család, a családi szocializáció Előzetes tudás: 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: A család szerepének, saját tulajdonságainak megismerése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

– Személyes adatokat ismerni. 

– Ismerni az iskola címét, a tanárok nevét. 

– Külső és belső tulajdonságokat differenciálni, segítséggel 

megnevezni és felismerni. 

– Az alapvető viselkedési szabályokat ismerni, figyelmeztetésre 

használni azokat. 

A helyes viselkedés formáinak, fordulatainak ismerete, saját 

érzelmeinek kezelése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Személyes adatok. 

– A család tagjai 

– Családi munkamegosztás. Feladatom a családban. 

– Szülők foglalkozása, munkahelye. 

– Önismeret. Énkép. Tulajdonságok. 

– Viselkedés, különböző élethelyzetekben, iskolában tanórán, 

kötetlen foglalkozásokon. 

– Segítés másokon. 

 

Születési anyakönyvi kivonat, diákigazolvány, 

iskolai napló adatainak nézegetése, összevetése.  

A szülők foglalkozására vonatkozó eszközök, 

képek megtekintése, ha van rá lehetőség, 

tanulmányi séta keretében néhány munkahely 

felkeresése.  

Milyen vagyok én? Önjellemzés (külső és belső 

tulajdonságok). 

Viselkedés családi események (esküvő, születés, 

gyász, temetés) során. 

Képek, könyvek, filmek (filmrészletek) 

megtekintése.  

Saját élményekről beszámoló, rajz készítése. 

Szituációs játék, eltérő szerepekben. 

Szituációk, reakciók, az indulatok levezetése.  
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Beszélgetés, csoportosítás. Szituációs játék. 

Tulajdonságok megnevezése, csoportosítása. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció 

Elvárt és javasolt fogalmak: Vezetéknév, keresztnév, leánykorinév, foglalkozás, munkahely, lakcím, születésianyakönyvikivonat, személyi igazolvány, 

személyesadatok. 
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Témakör: 2. Településünk, lakóhelyünk megismerése Előzetes tudás:  

 

Óraszám: 

 

21 Tantárgyi fejlesztési célok: Lakóhelyünk megismerése, a biztonságos közlekedés alapozása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

– A tanuló lakóhelyének megnevezése. 

– Az iskola és otthon útvonalának ismerete. 

– Ismerni az irányokat. 

– Ismerni és alkalmazni a térkép jelzéseit. 

– A falu és város közötti különbség ismerete. Térképen megtalálni 

saját lakóhelyét. 

– A térkép színeit, a térkép fontos jelzéseit (város, határ, úthálózat) 

leolvasni. 

– Jelentősebb folyóink nevét, tájegységét, települését ismerni. 

– Tájékozódni a földgömbön, megkeresni és megmutatni 

Magyarországot és néhány szomszédos országot. 

– Ismerni a közlekedés elemi szabályait. 

A kerékpárosokra vonatkozó szabályokat ismerni és gyakorolni 

közlekedési parkban, gyér forgalmú területen. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– A szűkebb lakóhely jellemzői. 

– Tágabb lakóhely: városunk – településünk –országunk. 

– Tájékozódás a térképen. 

 

Beszélgetés, képek nézegetése. Összehasonlítás, 

képválogatás. 

Saját település kisebb területeinek elnevezései 

(városrész régi neve). Budapest – főváros. Falu – 

város – főváros jellemzői. 

Kép, térkép, könyvek, albumok nézegetése.  

Földgömb, térkép, képek használata. 

Hegy, völgy, domb, síkság kialakítása 

terepasztalon. 

Kirándulás, a felszíni formák megismerése a 

valóságban. 

A vizek jelölése a térképen. Föld feletti vizek: 

patak, folyó, tó.  

Más országok megnevezése, fővárosok, képek 

gyűjtése. 

Közlekedési szabályok, táblák, jelzések válogatása, 

csoportosítása (tiltó- és tájékoztató táblák). 
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– Felszíni formák – színük a térképen. 

– Vizek, földalatti forrás, termálvíz. 

– Szomszédos országok. 

– A közlekedési szabályok átismétlése, kiegészítése. 

– A kerékpárosokra vonatkozó szabályok. 

– Közlekedési eszközök– (szárazföldi, vízi, légi).  

– A tömegközlekedés feltételei (jegyváltás, kísérő dokumentum). 

Megfigyelés, beszélgetés, rajzolás, színezés.  

Tanulmányi séta. Szerepjáték, társasjáték 

használata. 

A szabályok biztos ismerete és gyakorlása.  

Mi a teendő, ha leáll a közlekedés valamilyen 

okból. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: 

 

Fogalmak. Közlekedés, zebra, gyalogos, átkelőhely, veszély, baleset, irányok, közlekedési eszközök, jármű, jegy, kerékpár, felszereltség. 

 

 

Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes legfontosabb személyi adatait, lakóhelye, iskolája címét közölni. 

Képes megfelelően alkalmazni a tanult viselkedési és magatartási normákat, érintkezési formákat a mindennapi élethelyzetekben. 

Képes a gyalogos közlekedés főbb szabályai szerint közlekedni, segítséggel a tömegközlekedési járműveket használni. 

Ismeri az útvonalat és a járműveket, amelyekkel az iskolába jár. 
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7–8. évfolyam 

 

A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelésben a szűkebb társadalmi közösségből vett pozitív példák megismertetése által, az igazságos és segítőkész 

magatartás kialakításával, a társas kapcsolatokban a szociális konvenciók helyes alkalmazására neveléssel, a megfelelő önkontroll kialakulásának segítésével 

és a viselkedési szabályok gyakorlatban történő alkalmazásával. 

 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés céljainak eléréséhez kapcsolódik a nemzeti ünnepek és a nemzeti, nemzetiségi hovatartozás megismertetésének 

megerősítésével, az érdeklődés és kötődés kialakításával a társadalmi közösségekhez. A tantárgy keretében a tanuló megismeri a nemzeti jelképeket, 

hagyományokat, aktívan részt vesz nemzeti ünnepeken, megemlékezéseken. Kialakul benne a magyar nemzethez való tartozás érzése. 

 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelést erősíti a személyi adatok, okmányok fontosságának felismerése, adekvát használatuk elsajátítása, az állampolgári 

jogok és kötelességek legfontosabb intézményeinek megismerése, érdeklődés kialakítása a közügyek iránt, a szabálykövető magatartás fejlesztése, jogkövetés 

megalapozása. 

 

A tantárgy az önismeret és társas kapcsolati kultúra fejlődését segíti a saját reális képességek minél teljesebb megismerésével, a lehetőségek és akadályok 

felmérési képességével, az együttműködő magatartás kialakításával közösségi tevékenységben. 

 

Fejleszti a segítségkérés és -nyújtás szükségességének felismerését különböző szituációkban, az önérvényesítés eszközeinek felismerését, a társak jogainak, 

igényeinek tiszteletben tartását. 
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A családi életre nevelést támogatja a családban betöltött szerepek és a családi munkamegosztás, rokoni, baráti, közösségi kapcsolatok megismerése, a családi 

életben történő aktív részvétel támogatása. 

 

A felelősségvállalást másokért, az önkéntességet a szűkebb és tágabb környezet érdekében történő tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése, a vállalt 

feladatok elvégzésére nevelés segíti. 

 

A tantárgy segíti a pályaorientáció támogatását a különböző szakmák tevékenységeinek, eszközeinek, fontosságának megismertetésével, az egyéni képességek 

és érdeklődés tükrében a szakmatanulás és más „felnőtt” tevékenységek iránti érdeklődés felkeltésével. 
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7. – 8. évfolyam 

 

Témakör: 1. Mindennapi ügyintézés Előzetes tudás: 

 

Óraszám: 

 

6 Tantárgyi fejlesztési célok: A személyes dokumentumok ismerete, és körültekintő, kímélő használatuk fontosságának felismertetése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A tanuló saját személyes adatainak megbízható ismerete. 

– Külső és belső tulajdonságokat differenciálni, megnevezni és 

felismerni. 

– Az alapvető viselkedési szabályokat ismerni, figyelmeztetésre 

használni is azokat. 

A helyes viselkedés formáinak, fordulatainak ismerete, érzelmeinek 

kezelése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Személyes adatok, azonosítás. 

– Önismeret. Énkép. Tulajdonságok. Érzelmek. 

– Viselkedés, különböző élethelyzetekben.  

– Közlekedés, vásárlás közbeni kommunikáció és viselkedés. 

– Empátia. Segítés másokon. 

– Kéz izomzatának fejlesztése. 

 

 

Születési anyakönyvi kivonat, diákigazolvány, 

személyi igazolvány nézegetése, az azonosítás 

módja, igazolása (pl. ujjlenyomat). 

Milyen vagyok én? Önjellemzés (külső és belső 

tulajdonságok). 

Viselkedés különböző élethelyzetekben, családi 

események (esküvő, születés, gyász, temetés) 

során. 

Képek, könyvek, filmek (filmrészletek) 

megtekintése.  

Videófelvétel készítése helyzetgyakorlatokról, a 

felvételek megtekintése és megbeszélése 

(tanulmányi séta, vásárlás közösen). 

Saját élményekről beszámoló, rajz készítése. 

Szituációs játék, eltérő szerepekben. 
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Szituációk, reakciók, az indulatok levezetése.  

Helyes viselkedés – Érzelmi kapcsolatok férfi és 

nő között. 

Beszélgetés, csoportosítás. Szituációs játék. 

Tulajdonságok megnevezése, csoportosítása, 

vélemények, észrevételek. 

 

Kapcsolódási pontok:  

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Önismeret, önértékelés, én, énkép, tulajdonság, jellemzés, tulajdonság, viselkedés, bírálat, dicséret, önellenőrzés, önfegyelem, 

önbizalom, empátia, tolerancia. 
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Témakör: 2. Településünk, lakóhelyünk megismerése Előzetes tudás: 

 

Óraszám: 

 

6 Tantárgyi fejlesztési célok: A domborzati térképen a tájékozódás erősítése. Váratlan helyzetek kezelési módjának megismerése a 

közlekedés során. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A saját lakóhely megnevezése. 

– Az iskola és otthon útvonalának ismerete. 

– Ismerni az irányokat. 

– Ismerni és alkalmazni a térkép jelzéseit. 

– A falu és város közötti különbség ismerete. Térképen megtalálni 

lakóhelyét. 

– A térkép színeit, a térkép fontos jelzéseit (város, határ, úthálózat) 

leolvasni. 

– Jelentősebb folyóink, tájegységeink, településeink nevét ismerni. 

– Tájékozódni a földgömbön, megkeresni és megmutatni Európát, 

Magyarországot és néhány ismert országot. 

– Ismerni a közlekedés elemi szabályait. 

– A kerékpárosokra vonatkozó szabályokat ismerni és gyakorolni 

közlekedési parkban, gyér forgalmú területen. 

– A tanuló ismereteinek rendezése a járművekkel kapcsolatosan. 

- Önálló közlekedés egyre távolabbi ponttól, főbb közlekedési 

csomópontokat ismerni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– A szűkebb lakóhely jellemzői. 

– Tágabb lakóhely: városunk – településünk –országunk. 

– Tájékozódás a térképen. 

– Magyarország jellemzői. 

– Felszíni formák – színük a térképen. 

 

Beszélgetés, képek nézegetése. Összehasonlítás, 

képválogatás. 

Saját település, Budapest – főváros. Falu – város – 

főváros jellemzői. 

Kép, térkép, könyvek, albumok nézegetése.  

Földgömb, térkép, képek használata. 

Hegy, völgy, domb, síkság kialakítása 

terepasztalon. 

Kirándulás, a felszíni formák megismerése a 

valóságban. 

A vizek jelölése a térképen. Föld feletti vizek: 

patak, folyó, tó. Édesvizek – ivóvíz. Sós vizek – 

tenger, óceán. 

Más országok megnevezése, fővárosok, képek 

gyűjtése. 

Földrészek: Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, 

Ausztrália. 
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– Vizek, földalatti forrás, termálvíz. 

– Szomszédos országok. 

– Helyünk Európában és a világban. 

– Földrajz és gazdaság összefüggése. 

– Gazdasági tevékenységek jelzése a térképen. 

– A közlekedési szabályok átismétlése, kiegészítése. 

– A kerékpárosokra vonatkozó szabályok. 

– Közlekedési eszközök– (szárazföldi, vízi, légi). 

– A tömegközlekedés feltételei (jegyváltás, kísérő dokumentum). 

Síkság – mezőgazdaság, hegyvidék – bányászat, 

tenger – halászat. 

Térképjelek keresése, tartalom megbeszélése. 

Közlekedési szabályok, táblák, jelzések válogatása, 

csoportosítása (tiltó- és tájékoztató táblák). 

Megfigyelés, beszélgetés, rajzolás, színezés.  

Veszélyforrás, balesetek. 

Tanulmányi séta. Szerepjáték, társasjáték 

használata. 

Csoportosítás, válogatás. 

A szabályok biztos ismerete és gyakorlása.  

Alternatív közlekedési lehetőségek. 

Mi a teendő, ha leáll a közlekedés valamilyen 

okból. 

 

Kapcsolódási pontok:  

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Térképpel, felszíni formákkal kapcsolatos fogalmak.  

Közlekedési szabályokkal, jelzésekkel kapcsolatos fogalmak. 
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Témakör: 4. Felkészülés a felnőttkori szerepekre, feladatokra Előzetes tudás: 

 

Óraszám: 

 

24 Tantárgyi fejlesztési célok: Az állampolgárok és a tanuló saját jogainak és kötelességeinek elemi szintű megismerése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A családi viszonyok ismerete. 

– Különbségtétel jó és rossz, helyes és helytelen között. 

– A helytelen cselekedetek elítélése. 

– Tudatosítani, hogy a szabályokat be kell tartani. 

– A tanuló ismeri és betartja az igazolvány használatának 

szabályait. 

– A munkafegyelem fogalmának megértése. 

– Különbségtétel fontos és nem fontos között. Fontossági sorrend 

felállítása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Tagjai vagyunk a társadalomnak. 

– Viselkedés rokonokkal (család – tagjai). 

– Viselkedés idegenekkel. 

– Társadalomra káros tevékenységek.  

– Törvény, szabályok betartásának fontossága. 

– Ok – okozat. 

– Alkotmány (mindenkire vonatkozik). Állampolgárok vagyunk. 

– Tagjai vagyunk a társadalomnak. 

– Munka, munkahely. 

– Pályaválasztás –szakiskola.  

– Az önálló közlekedés gyakorlása. 

– Kulturált, helyzetnek megfelelő megjelenés, ápolt külső. 

– A pénz szükségessége, beosztása. 

 

Beszélgetés, képek válogatása.  

Saját kép nézegetése kiskori, mostani, az idő 

múlása. 

Szerepjáték, konfliktushelyzetek a családban. 

Pozitív és negatív tulajdonságok és tartalmuk. 

Rövid történetek megbeszélése, szituációs játékok. 

Viselkedés idegenekkel: udvariasság, türelem, 

alkalmazkodás, önzetlenség. 

A közösség számára „törvénykönyv” összeállítása 

(pl. szabályok, kötelességek az osztály tanulói 

számára stb.)  

Hazugság, lopás, szembesülés a 

következményekkel. 

Ok – okozati összefüggések felismerése a 

törvények esetében. 

Törvények: írott szabályok. 

Személyi igazolvány nézegetése. Mire jogosít a 
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személyi igazolvány? 

Beszélgetés, szituációs játék, képek nézegetése, 

csoportosítása. 

Tájékozódás a szakmák köréről. Az iskoláskor 

utáni tervek. 

Film megtekintése, megbeszélése, helyes, nem 

helyes felismerése. 

Viselkedés, elvárások a munkahelyeken. 

A balesetek elkerülése. 

A pénz értékének tudatosítása, takarékosság, 

pénzkezelés. 

Kapcsolódási pontok:  

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Szülők, rokonok, szeretet, családfenntartó, munkahely, fizetés, segítség, munkamegosztás, munkafegyelem, 

törvény, szabály, törvénykönyv, alkotmány, bűn, büntetés, hazugság, lopás, következmény, igazságszolgáltatás, büntetés; 

vita, veszekedés, kibékülés, bocsánat; 

társadalom, személyi igazolvány, állampolgár, sajátkezű aláírás, a pénz értéke, váltópénz. 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes segítséggel használni a szolgáltató- és közintézményeket, fejleszteni feladattudatát, felelősségérzetét. 

Képes az igazolványokat megfelelően, kíméletesen és biztonságosan használni.  

Képes a térkép színeit leolvasni, ismeri a térkép fontos jelzéseit (város, határ, úthálózat), elemi ismeretei vannak saját településéről, 

Magyarország földrajzáról, ismeri a falu, város közötti különbséget. 

Képes felismerni a konfliktushelyzetet, a begyakorolt konfliktuskezelési minták segítik a megoldásban, érzelmeit tudja kezelni. 

Képes a megismert tulajdonságok figyelembe vételével saját kapcsolatrendszert kialakítani. 

Állampolgári érzései kialakulóban, elmélyülőben vannak. 
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Hon- és népismeret 

 

Műveltségi terület. Történelem és állampolgári ismeretek 

 

Évfolyam: 7. 

 

 

 

A tantárgy célja:fontos szerepet kap a szűkebb és tágabb szülőföld értékeinek, hagyományainak tanári támogatással történő felfedezése, a megismert 

néphagyományok feldolgozása, megjelenítése Az idősebb korosztály ismereteinek befogadása erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet, formálja a 

nemzethez, a családhoz, valamint a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás tudatát.  

 

Feladat:A műveltségi terület tanítási-tanulási folyamatában figyelembe kell venni a sajátos nevelési igény gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit, különös 

tekintettel a sajátélményű tevékenységek fókuszba helyezésére. A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népismereti, 

néprajzi forrásanyagok felhasználásával – minél több lehetőséget kell teremteni a néphagyományok élményszerű megismerésére. 

 

A műveltségterület tanítási-tanulási folyamatában az egyéni képességek figyelembe vételével központi szerepet kap a differenciálás, a gyakorlatban 

alkalmazva a korszerű óravezetési technikák adaptált változatait; pozitív módon erősítve a tanulók ismeretszerzésre irányuló törekvéseit.   
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A fejlesztési feladatok közül fókuszba kerül a cselekvés szintjén a megkülönböztetés-azonosítás-összehasonlítás képességének a fejlesztése.  
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Évfolyamok 7. 

Heti óraszám 1 

Éves óraszám 36 

 

 

Témakör / Évfolyam 7. 

1. Az én világom 12 

2. Találkozás a múlttal 24 

Éves óraszám 36 

 

  



401 
 

 

7. évfolyam 

 

Témakör: 1. Az én világom Előzetes tudás: 

 

Óraszám: 

 

12 Tantárgyi fejlesztési célok:Ismeretalkotás az egyén helyéről és szerepéről a szűkebb és tágabb környezetben. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

1.1. Családunk története 

A családi közösség, helyem a családban. 

Élettörténetem: Ki vagyok én? 

 

1.2. Az én városom, falum 

Nevezetességei. 

Hagyományai. 

 

 

Információgyűjtés a családról. Családi 

fényképekről beszélgetés. A család lerajzolása, 

családtagok megnevezése. Képgyűjtés az adott 

településről. Érdekességek gyűjtése az adott 

településsel kapcsolatban.  

Tablókészítés. 
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Kapcsolódási pontok: Kommunikáció 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: család, unokatestvér, nagyszülő, családi ünnep, település, város, falu 
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Témakör: 2. Találkozás a múlttal Előzetes tudás:  

 

Óraszám: 

 

24 Tantárgyi fejlesztési célok: Az időben való tájékozódási képesség fejlesztése. 

Kooperatív technikák alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

2.1. Élet régen és ma 

Házak, ruhák, ételek, munka 

 

2.2. Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink  

Népszokások 

Húsvéti ünnepkör. 

Karácsonyi ünnepkör. 

 

 

Fényképek gyűjtése a nagyszülőkről, beszélgetés a 

régmúlt idők mindennapjairól. Használati tárgyak 

gyűjtése, bemutatása, azokról való beszélgetés. 

Hasonlóságok és különbségek gyűjtése a modern 

idők mindennapjainak tükrében. Lehetőség szerint 

látogatás tájházban. Régi receptek gyűjtése. A 

gazdag és szegény ember mindennapjainak 

összehasonlítása, párhuzam fölállítása napjainkhoz 

kötötten. Az ünnepekhez kapcsolódó legfontosabb 

információk összegyűjtése, azokról való 

beszélgetés. A néphagyományok lehetőség szerinti 

fölelevenítése a szűkebb (esetlegesen tágabb) 

közösségben. Egyszerűbb hagyományőrző 

játékokkal való megismerkedés.  

Dallamfelismerés, zászlók közül a magyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



404 
 

2.3. Nemzeti ünnepek 

Hazánk, Magyarország – magyarok vagyunk. 

Nemzeti jelképeink (zászló, címer, Himnusz, Szózat). 

Nemzeti ünnepek, az ünnepek rövid összefoglalása. 

 

2.4. Főbb magyar történelmi események 

Honfoglalás (Árpád, hét vezér). 

Államalapítás, István király, Mátyás király.  

Települése történetéhez köthető esemény, uralkodó, híres ember. 

A XX. főbb eseményei. 

 

kiválasztása, címer megfigyelése, felismerése. 

Beszélgetés, képek nézegetése. Tárgyak, rajzok 

készítése az ünnepre. 

Ha lehetséges, az ünnephez kapcsolódó helyszínek 

felkeresése (Nemzeti Múzeum, csaták helyszínei, 

híres szereplőkhöz kapcsolódó épületek, szobrok 

stb.). 

Műsor összeállítása az ünneppel kapcsolatban. 

Versek, dalok. 

Október 23., március 15., május 1., augusztus 20. 

Irodalmi művek, filmek kapcsolódó részletei, 

képzőművészeti alkotások (Regék Mátyás 

királyról) alapján: 

István király jelentősége; a leghíresebb magyar 

királyok, királynők, csaták, háborúk, hősök.  

Kapcsolat (helyi vagy) a városi nevezetességekkel, 

várrom, emlékpark. 

Híres, hírhedtesemények a XX. században 

 



405 
 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: 

 

Fogalmak:nagyszülő, falu, város, háztartás, húsvét, karácsony, néphagyomány, hagyományőrzés, közösség, ünnep, uralkodó, történelem 

 

 

Összegzett tanulási eredmények az évfolyam végén 

A tanuló nagyszülei és szülei életéről tájékozódik; képet alkot gyermek- és 

felnőttkorukról. 

Megbecsüli az idősebb családtagok tudását.  

Ismeri a főbb ünnepeket és az azokhoz kapcsolódó szokásokat. 

Tudomása van közvetlen környezetének népszokásairól, népi játékairól. 

Ismeri a nemzeti ünnepeket. 

Tudomása van a főbb magyar történelmi eseményekről. 
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Etika 

 

Műveltségi terület. Történelem és állampolgári ismeretek 

 

Évfolyam: 8. 

 

 

A tantárgy céljaa tevékenységek, magatartási formák megítélésének helyességére nevelés, a különböző élethelyzetekben adódó döntések, cselekedetek 

motivációinak felismerése, az emberi tulajdonságok bemutatása, a pozitív és negatív tulajdonságok megkülönböztetése. Az érzelmek kimutatása megfelelő 

formáinak elsajátítása, mások érzelmeinek megértése. A nézeteltérések megvitatásában a kulturált formák iránti igény felkeltése, az érdeksérelmek miatti 

ellentétek kölcsönös konszenzuson alapuló feloldására nevelés. Önismeretre és mások megismerésére törekvés iránti igény kialakítása, saját belső 

tulajdonságok fejlesztése.  A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén az élet minden szegmensét befolyásoló, elfogadott 

erkölcsi normák, minták, követendő példák megismerésében, az értékek megbecsülésére nevelésben. Az emberi magatartás, motivációk, 

konfliktusmegoldások és kommunikáció során a megértő, a toleráns, önmaga és mások értékeit tiszteletben tartó viselkedéskialakításában. A családi életre 

nevelésben a tantárgy segíti az együtt élés szabályainak, a szülői, testvéri kapcsolatoknak megértését és tiszteletben tartásuk fontosságát, a magánélet 

védelmét. 

Feladata az erkölcsi nevelés, a gyermekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a 

fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk 

közös alapvető normái egyre inkább a sajátos nevelési igényű tanulók értékrendszerébe is beépüljenek, belső igénnyé váljanak.  



407 
 

 

 

 

Évfolyamok 8. 

Heti óraszám 1 

Éves óraszám 36 

 

 

Témakör / Évfolyam 7. 

1. Éntudat – Önismeret 12 

2. Társas tudatosság és társas kapcsolatok 12 

 

3. A társas együttélés 

 

12 

Éves óraszám 36 
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8. évfolyam 

 

Témakör:Éntudat – Önismeret Előzetes tudás: Tájékozódás a saját testen Óraszám: 

12 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:A tanuló azonosítja saját személyiségének néhány elemét;ismer testi-lelki egészséget őrző 

tevékenységeket és felismeri a saját egészségét veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

- Külső és belső tulajdonságok megismerése 

- Gyerek, felnőtt, idős emberek felismerése jellemzői 

- Egészség-betegség felismerése 

 

Ismeretek- Tananyag: 

- Az emberek közötti hasonlóságok és különbségek 

felismerése 

- Testi, lelki tulajdonságok változása az évek során 

(gyerek, felnőtt, idős ember) 

- Az egészséges életmód, az egészséget veszélyeztető okok  

 

 

- Ki vagyok én? játék- külső- belső 

tulajdonságok 

- Fénykép részletek felismerése 

- Önmaga és társai lerajzolása 

- Barkóba 

- filmek, képek nézése 

- versek, zenék hallgatása 

- egészséges- egészségtelen ételek, 

szokások megkülönböztetése 

 

 

A tanuló tisztában van az 

egészség megőrzésének 

jelentőségével, és tudja, hogy 

maga is felelős ezért. 

 

Képességeinek tükrében 

gondolkodik saját 

személyiségjegyein. 

 

Tudatában van annak, hogy az 

emberek sokfélék, és elfogadja 

a testi és lelki vonásokban 

megnyilvánuló sokszínűségét. 

 

 

Kapcsolódási pontok:Társadalom ismeret 

Elvárt és javasolt fogalmak: Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, egészség, betegség. 
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Témakör:Társas tudatosság és társas kapcsolatok Előzetes tudás: A családban betöltött hely felismerése Óraszám: 

12 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:A tanuló helyének és szerepének átláttatása különböző kortárs-, illetve szimpátia-kapcsolatokban. 

Olyan kommunikációs technikák megismertetése, amelyek segíthetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok 

feloldásában. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

- Kortárs kapcsolatok, családi- rokoni kapcsolatok, baráti 

kapcsolatok jellemzői, megkülönböztetése 

- A kapcsolatok ápolásának formái 

- Konfliktusok kezelése 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

- Szorosabb és lazább kapcsolatok jellemzőinek 

megismerése 

- A szeretet formái 

- Konfliktuskezelés; előítéletesség 

 

 

 

- Szerepjátékok: őszinteség, hazugság, 

konfliktusok, bocsánatkérés, 

megbocsátás 

- Helyzetfelismerő játékok 

- Beszélgetések 

- Rajzolás, festés 

 

 

Képes különféle szintű 

kapcsolatok kialakítására és 

ápolására. 

 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok:Társadalmi ismeret 

Elvárt és javasolt fogalmak: Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, 

fájdalom, megértés, sértés, megbocsátás. 
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Témakör:A társas együttélés Előzetes tudás: Saját család felismerése képről Óraszám: 

12 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 

A csoporttagok közötti összetartozás érzésének jelentőségére való figyelemfelhívás. Egy-egy személy csoporton belüli 

helyzetének felismertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés néhány technikájának gyakorlati megismertetése. 

Alapvető tisztelet kialakítása más – tőlünk teljesen független – csoportokkal szemben. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

- A saját közösségek felismerése 

- Konfliktusok, problémák felismerése, megoldása 

- Saját csoportok és más csoportok jellemzőinek 

megismerése 

Ismeretek- Tananyag: 

- A saját közösségek felismerése; helyem a családban, a 

baráti kapcsolataimban egyéb csoportokban 

- Saját csoportok megnevezése, önmaga elhelyezése a 

csoportban, a csoportok tulajdonságai 

- Az adott csoportban, közösségben felmerülő konfliktusok 

felismerése, megoldások keresése 

 

 

 

 

- Családi fotók, videók nézegetése; 

családtagok, rokoni kapcsolatok 

megnevezése, felismerése 

- Saját család kiválasztása 

- Ilyen voltam, régi képek nézegetése 

- Barátok, csoportok felismerése, 

megnevezése 

 

Fontos számára a közösséghez 

való tartozás érzése. Képes 

elfogadni a közösségi 

normákat. 

 

 

Kapcsolódási pontok:Társadalmi ismeret 

Elvárt és javasolt fogalmak: Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, általánosítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, 

megbocsátás, jóvátétel, felelősség. 
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Életvitel és gyakorlat 

Műveltségi terület. Egyéb 

Évfolyam: 3-8. 

 

A tantárgy célja fejleszteni a tanuló manuális képességeit, finommotorikáját és mozgáskoordinációját úgy, hogy tevékenysége során az eszközök használata 

váljon célirányossá, alakuljon ki elemi munkavégző képessége. Alkalmazni tudja a tanult ismereteket egyre nagyobb önállósággal a gyakorlati tevékenység 

során, a részfeladatok technológiájának és kapcsolatának megismerésével, a megtanult munkafolyamatok sorrendjének alkalmazásával. Biztosítani kell olyan 

személyiségjegyek kialakulását, amelyek az iskola befejezését követő új életközegben az eredményes szocializációhoz, munkatevékenységek végzéséhez 

megfelelő alapot teremthet. 

 

Feladatajáruljon hozzá a tanulók esztétikai neveléséhez, alakítson ki olyan szokásokat, hogy igényük legyen közvetlen környezetük rendben tartására, az 

otthoni életben is tudják gyakorolni és alkalmazni ismereteiket, hozzájárulva környezetük gondozásához. 

 

A fejlesztés során minél több és változatosabb feladathelyzetben ismerkedjenek meg a tanulók saját és közvetlen környezetüknek, a hétköznapok során 

szükséges, az önellátáshoz kapcsolódó feladatoknak, munkatevékenységeknek az elsajátításával, alapvető technikák gyakorlásával. Cél a biztos 

eszközhasználat elérése a háztartásban és a ház körül előforduló szerszámokkal. 
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Ebben a folyamatban alakulnak ki olyan szokások, készségek, képességek, amelyekkel a mindennapi életben előforduló, egyszerű önellátó, konyhai, takarítási 

és gondozási feladatok elvégzésére a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanuló kisebb irányítással képessé válik. 

Az önkiszolgálás – ruhagondozás terén ismerje meg, gyakorolja és alkalmazza a tanuló a textíliáknál tanult ismereteket, mosási, vasalási utasításokat 

(piktogramokat). Ismerje meg a textilek alapanyagaival, általános tulajdonságaival, valamint azok megmunkálhatóságával, kezelésével kapcsolatos általános 

tudnivalókat, továbbá a varráshoz használatos cérnákat, gyöngyfűzéshez használatos fonalakat, eszközöket, a kapcsolódó balesetvédelmi előírásokat. 

 

A konyhai műveletek során fontos az egyszerű alapanyagok megismerése, azok tárolása, felhasználhatósága, a munkafolyamatok elvégzése, a szükséges 

eszközök, azok használata, valamint a tevékenységhez szükséges munkamenet megismerése és gyakorlati alkalmazása. 

 

Szükséges a takarítás, mosogatás eszközeinek, azok használatának, mosogató-, konyhai tisztítószerek leggyakrabban használatos típusainak megismerése és a 

balesetvédelmi előírásoknak a megfelelő használata. 

 

Fontos feladat a vásárlással kapcsolatos teendők gyakorlása (az áruk megfelelő minőségének ellenőrzése), az árukon lévő piktogramok ismerete, azok 

figyelembevétele vásárlás során, valamint az ide vonatkozó elemi viselkedési szokások gyakorlása.  
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Évfolyam 3.-4. 5.-6. 7.-8. 

Heti óraszám 

 

2 

 

3 4 

Éves óraszám 

 

72 

 

108 144 

 

 

Témakör / Évfolyam 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Textilmunkák 10 10 20 20 20 20 

2. Egyszerű háztartási munkák 20 20 28 28 35 40 

33. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 20 20 28 28 20 20 

4. Vásárlás - - 15 15 25 20 

5. Piktogramok értelmezése - - - - 10 10 

6. Anyagok alakítása 22 22 17 17 34 34 

Éves óraszám 72 72 108 108 144 144 
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3. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelést a mindennapi életben előforduló önellátással és környezetgondozással összefüggő tevékenységek felelősségének 

megalapozásával, a napi kötelezettségek elvégzésére neveléssel alapozza meg. 

 

A testi és lelki egészségre nevelést a környezet és a ruházat egészséges, praktikus megválasztására, kialakítására, javítására, és a munka, szórakozás, pihenés 

helyes egyensúlyának megismerésére törekvéssel segíti. 

 

A tantárgy segíti a családi életre nevelés céljainak elérését, a családi munkamegosztásban a képességekhez, érdeklődéshez igazodó részvételre és a vállalt 

feladatok elvégzésére ösztönzéssel. 
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3. évfolyam 

 

Témakör: Textilmunkák Előzetes tudás: Érzékelés tapintással. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Anyagok tulajdonságainak megismertetése és megtapasztalása. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Saját tapasztalatai alapján vizsgálni az anyagokat adott szempontok 

alapján. 

Utánzókészséget, kreativitást fejleszteni adott anyagból ábrát, formát, 

tárgyat készíteni (minta után, saját elképzelés alapján).  

Környezetében található használati tárgyak közül textileket gyűjteni. 

Az olló használatát elsajátítani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 

 Anyagok válogatása eltérő szempontok 

szerint: puha, kemény, törékeny, 

 műanyag, 

 Az anyagok felhasználási területei: 

textil, termések (vadgesztenye, toboz, 

magok, bogyók),  

 Formák kirakása adott anyagokból 

(gesztenye, kavics, lencse).  

 Szalmából, fonalból fonat készítése, 

vessző hajlítása. 

 Homokvár építése a homokozóban, 

formázás homokozó edényekkel. 

homoktálcán ábrák készítése.  

 Textilek gyűjtése tanteremben, otthon 

(tárgyak, képek válogatása, 

csoportosítása, megnevezése) 

 Tapintással, bőrön keresztül az anyagra 

következtetni, (selyem, bársony, 

zsákvászon, gyapjú, tüll) bekötött 

 

 

Képes a megismert anyagokat adott 

szempontok szerint csoportosítani 

együttműködéssel, legfontosabb 

tulajdonságait, alkalmazásukat 

ismerni segítséggel. 

 

 

Képes segítséggel az ollót 

balesetmentesen használni. 
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 Anyagok tulajdonságai, alkalmazásuk. 

 Anyagok alakíthatósága. 

 Ismerkedés textillel. 

 Olló használata. 

 Nyírás, vágás. 

 

szemmel felismerési gyakorlat.  

 Az olló használatának gyakorlása.  

- Nyírás különböző vastagságú, 

minőségű papír nyirkálása, vágás: 

egyenes vonal mentén, forma 

kivágása. 

 Textilből kivágott formákból kép 

összeállítása, felragasztása kartonra, 

különböző vastagságú fonalból vonal 

követése, formakitöltés. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: szókincs, Játékra nevelés: manipuláció természetes anyagokkal, Ábrázolás, alakítás: kreativitás az alapanyagok 

felhasználásában, tárgyak készítése 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Műanyag, termés, olló, vágás. 

 

 

  



417 
 

 

Témakör: Egyszerű háztartási munkák Előzetes tudás: Hulladékgyűjtés fontosságának ismerete. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Feladat vállalása, jó elvégzése. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Az eszközök használatához szükséges mozdulatok, fogások 

gyakorlása eszközzel. 

Felelősi rendszer kialakítása, a szükséges munkák jelzésére, az 

eszközök kiosztására, végzésére. 

Irányítással használni a megismert eszközöket. 

Szabadtéri- és szobanövényeket gondozni, fejlődésüket figyelemmel 

kísérni. (arról képes naplót vezetni) 

A növénygondozást felelősi rendszerben végezni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Szabadban használt takarítóeszközök 

(seprű, szemétlapát, szeméttároló, 

komposztáló, lombseprű, hólapát) 

megnevezése, használatuk. 

 Az utak, játszótér, udvar rendben 

tartása.  

 Szemétszedés, a szemétgyűjtők 

megfigyelése. 

 Az évszaknak megfelelő takarítási 

munkák, a hulladék szelektív gyűjtése, 

(zöld hulladékot komposztálóba) a 

járdák, utak seprése, télen hólapátolás, 

csúszós út szórása. 

 Seprés, portörlés, játékok lemosása 

(seprű, lapát, lemosó szivacs, porrongy 

használata). 

 A környezet szépítése, az évszaknak 

megfelelően szükséges növényápolási 

munkák végzésébe bekapcsolódni, 

állandó irányítás mellett.  

 Szobanövények gondozása a 

 

Legyen képes a ház körüli 

munkákban részt venni segítséggel 

vagy együttműködéssel. 

 

 

Rendszeresen vegyen részt a 

tanterem takarításában segítséggel. 

Irányítással, rendszeresen vegyen 

részt a szobanövények 

gondozásában. 
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 A ház körüli takarítási feladatokhoz használható eszközök és 

feladatok.  

 Tanteremben egyszerű takarítási munkák.  

 Növénygondozás. 

 Tisztítószerek tulajdonságai és használatuk. 

 

tanteremben, irányítás mellett. 

 Tisztítószerek használatának 

gyakorlása ellenőrzés mellett. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: szókincs, Játékra nevelés: szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Söprű, lapát, porrongy, lombseprű, növényápolás. 
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Témakör: Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Előzetes tudás: Saját ruha felismerése. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Alkalomnak és az időjárásnak megfelelő öltözet kiválasztása. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Megtanulni, hogy az alsó ruházatot naponta szükséges váltani. 

Rendszeretetet kialakítani. 

Felszólítás nélkül váltócipőt használni. 

A rendszeres tisztálkodást természetes szükségletnek tartani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Ruhák válogatása, csoportosítása. 

 Ruha gondozása, tárolása. 

 Személyes tisztálkodás. 

– Bőrápolás 

 

 

 Ruházat kiválasztásának gyakorlása 

(babaruha, kép, saját ruhák /évszak, 

időjárás, alkalom/). 

 A szekrény rendjének megtartása, 

Ruhák, cipők elhelyezése a kijelölt 

helyen. 

 Cipőfűzés, cipőkötés gyakorlása. 

 Kézmosás módja (fürdés, hajmosás), 

fontosságának megértése.  

 Fog- és szájápolás fontossága és 

ajánlott módja. 

 Az időjárás káros hatásainak kivédése 

(szél, hideg, napsugárzás), panaszait, 

kérdéseit bátran mondja el. 

 bőrápolás, allergia megelőzése 

(megfelelő tisztító- és ápolószerek 

használata). 

 

 

Váljon szokásává az alsóruha napi 

cseréje és 

 

A rendszeres fogápolás segítséggel.  
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Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: főfogalom alá rendelés, Játékra nevelés: szerepjáték 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Hajmosás, fogmosás, sampon, fogkrém, fogkefe. 
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Témakör: Anyagok alakítása Előzetes tudás: Papír gyűrése, simítása. 

 

Óraszám: 

 

22 Tantárgyi fejlesztési célok: A papír tulajdonságainak megismerése, alakítása különféle eszközökkel és technikákkal. 

 

Fejlesztési feladatok: – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

A papír változatos, sokoldalú használatát megismerni, technikákat 

elsajátítani, esztétikus alkotásokat készíteni. 

A megfelelő anyagokhoz megfelelő eszközöket választani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Papírok tulajdonsága, alakíthatóságuk (hajtogatás, tépés, sodrás, 

vágás, ragasztás 

 Ajándékok, elemi kompozíciók létrehozása. 

 

 

 Papírból különböző formák készítése – 

eltérő vastagságú papírok hajtogatása 

(legyező), felezőhajtás, sarkok 

illesztése, hajtások megerősítése, 

segítséggel csákó hajtogatása. 

 Tépés, hajtás mentén, forma kitépés 

tetszés szerint, mozaik kép, kép 

ragasztása előkészített alapra.  

 Alkalmas papírok sodrása, 

formakitöltés, képkészítés az elkészített 

anyagból. 

 Ollóval csíkvágás vonal mentén, a 

csíkokból füzér készítése. 

 Előre kivágott forma felragasztása, 

képkészítés (téli kép, karácsonyi, anyák 

napi, húsvéti). 

 Kartonból, hullámpapírból, festéssel, 

ragasztással tárgy készítése.  

 

 

Képes minta alapján munkadarabot 

készíteni segítséggel vagy 

együttműködéssel. 

 

 

Képes segítséggel az ollóhasználatra. 

Kapcsolódási pontok: Ábrázolás-alakítás: tárgykészítés, anyagismeret. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:Munkadarab, alkotás, hajtás, karton, hullámpapír. 
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4. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelést a mindennapi életben előforduló önellátással és környezetgondozással összefüggő tevékenységek felelősségének 

megalapozásával, a napi kötelezettségek elvégzésére neveléssel alapozza meg. 

 

A testi és lelki egészségre nevelést a környezet és a ruházat egészséges, praktikus megválasztására, kialakítására, javítására, és a munka, szórakozás, pihenés 

helyes egyensúlyának megismerésére törekvéssel segíti. 

 

A tantárgy segíti a családi életre nevelés céljainak elérését, a családi munkamegosztásban a képességekhez, érdeklődéshez igazodó részvételre és a vállalt 

feladatok elvégzésére ösztönzéssel. 
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Témakör: Textilmunkák Előzetes tudás: Érzékelés tapintással. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Anyagok tulajdonságainak megismertetése és megtapasztalása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Saját tapasztalatai alapján vizsgálni az anyagokat adott szempontok 

alapján. 

Utánzókészséget, kreativitást fejleszteni, adott anyagból formát, 

tárgyat készíteni (minta után, saját elképzelés alapján).  

Környezetében található használati tárgyak közül textileket gyűjteni. 

Az olló használatát elsajátítani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Anyagok tulajdonságai, alkalmazásuk. 

 Anyagok alakíthatósága. 

 Ismerkedés textillel. 

 Olló használata. 

 

 Anyagok válogatása eltérő szempontok 

szerint: puha, kemény, törékeny, 

 éghető, tűzálló, természetes anyag, 

műanyag, 

 Az anyagok felhasználási területei: kő, 

homok, fa, textil, termések 

(vadgesztenye, toboz, magok, bogyók). 

Formák kirakása adott anyagokból 

(gesztenye, kavics, lencse).  

 Vessző hajlítása, szalmából, drótból, 

fonalból fonat készítése. 

 Homokvár építése a homokozóban, 

formázás homokozóedényekkel, 

homoktálcán ábrák készítése.  

 Textilek gyűjtése tanteremben, otthon 

(képek, tárgyak válogatása, 

csoportosítása, megnevezése, a 

tulajdonságra utaló mondatalkotás. 

 Tapintással, bőrön keresztül az anyagra 

következtetni (selyem, bársony, 

zsákvászon, gyapjú, tüll), bekötött 

szemmel felismerési gyakorlat.  

 Az olló használatának gyakorlása:  

 

Képes a megismert anyagokat adott 

szempontok szerint csoportosítani 

segítséggel, legfontosabb 

tulajdonságait, alkalmazásukat 

ismerni. 

 

 

Képes az ollót balesetmentesen, kis 

segítséggel használni. 
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 Nyírás, vágás. 

 

 Nyírás különböző vastagságú 

textilanyagok nyirkálása. 

 Vágás: egyenes vonal mentén, forma 

kivágása. 

 Textilből kivágott formákból kép 

összeállítása, felragasztása kartonra, 

különböző vastagságú fonalból vonal 

követése, formakitöltés. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: szókincs, Játékra nevelés: manipuláció természetes anyagokkal, Ábrázolás, alakítás: kreativitás az alapanyagok 

felhasználásában, tárgyak készítése. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:természetes anyag, műanyag, termés, alapanyag, textilfajták, olló, törékeny, fonal, nyírás. 
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Témakör: Egyszerű háztartási munkák Előzetes tudás: Hulladékgyűjtés fontosságának ismerete. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Feladat vállalása, jó elvégzése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Az eszközök használatához szükséges mozdulatok, fogások 

gyakorlása eszközzel. 

Felelősi rendszer kialakítása, a szükséges munkák jelzésére, az 

eszközök kiosztására, végzésére. 

Irányítással használni a megismert eszközöket. 

Szabadtéri- és szobanövényeket gondozni, fejlődésüket figyelemmel 

kísérni, arról rajzos (képes) naplót vezetni. 

A növénygondozást felelősi rendszerben végezni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 A ház körüli takarítási feladatokhoz használható eszközök és 

 

 Szabadban használt takarítóeszközök 

(seprű, szemétlapát, szeméttároló, 

komposztáló, lombseprű, gereblye, 

hólapát) megnevezése, használatuk. 

 Az utak, játszótér, udvar rendben 

tartása.  

 Szemétszedés, a szemétgyűjtők 

megfigyelése. 

 Az évszaknak megfelelő takarítási 

munkák, a hulladék szelektív gyűjtése 

(zöld hulladékot komposztálóba), a 

járdák, utak seprése, télen hólapátolás, 

csúszós út szórása 

 Seprés, portörlés, játékok lemosása 

(seprű, lapát, lemosó szivacs, porrongy 

használata). 

 Tisztító szerek használatának 

gyakorlása ellenőrzés mellett. 

 A környezet szépítése, az évszaknak 

megfelelően szükséges növényápolási 

munkák végzésébe bekapcsolódni, 

állandó irányítás mellett.  

 Szobanövények gondozása a 

 

Rendszeresen vegyen részt a 

tanterem, háló, folyosó takarításában 

segítséggel vagy együttműködéssel 

(söprés, szemétszedés, portörlés). 

Irányítással, rendszeresen vegyen 

részt a kerti- és szobanövények 

gondozásában. 
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feladatok.  

 Tanteremben, folyosón egyszerű takarítási munkák.  

 Tisztítószerek tulajdonságai és használatuk. 

 Növénygondozás. 

 

tanteremben, folyosókon, irányítás 

mellett. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: szókincs, Játékra nevelés: szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Seprű, lombseprű, hólapát, szemétgyűjtő, komposztáló, növénygondozás. 
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Témakör: Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Előzetes tudás: Saját ruha felismerése. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Alkalomnak és az időjárásnak megfelelő öltözet kiválasztása. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Megtanulni, hogy az alsó ruházatot naponta szükséges váltani. 

Rendszeretetet kialakítani. 

Felszólítás nélkül váltócipőt használni. 

A rendszeres tisztálkodást természetes szükségletnek tartani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Ruhák válogatása, csoportosítása. 

 Ruha gondozása, tárolása. 

 Cipőápolás. 

 Személyes tisztálkodás. 

 

 Ruházat kiválasztásának gyakorlása 

(babaruha, kép, saját ruhák /évszak, 

időjárás, alkalom/). 

 A szekrény rendjének megtartása, 

Ruhák, cipők elhelyezése a kijelölt 

helyen. 

 Cipőfűzés, cipőkötés gyakorlása. 

 A cipőápolás eszközei, ápolószerek, 

használatuk módja. 

 Kézmosás módja (fürdés, hajmosás), 

fontosságának megértése.  

 Takarékos vízhasználat, bőrápolás, 

allergia megelőzése (megfelelő tisztító- 

és ápolószerek használata).  

 Fog- és szájápolás fontossága és 

ajánlott módja. 

 Az időjárás káros hatásainak kivédése 

(szél, hideg, napsugárzás), panaszait, 

kérdéseit bátran mondja el. 

 Tanulmányi séta, tisztálkodási- és 

bőrápoló szereket árusító üzlet 

 

Váljon szokásává az alsóruha napi 

cseréje segítséggel. 

 

 

Önállóan, segítséggel vagy 

együttműködéssel legyen képes 

tisztálkodni.  
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 Bőrápolás. 

 

meglátogatása. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: főfogalom alá rendelés, Játékra nevelés: szerepjáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Cipőápolás, cipőkrém, bőrápolás, allergia, napsugárzás. 
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Témakör: Anyagok alakítása Előzetes tudás: Papír gyűrése, simítása. 

 

Óraszám: 

 

22 Tantárgyi fejlesztési célok: A papír tulajdonságainak megismerése, alakítása különféle eszközökkel és technikákkal. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

A papír változatos, sokoldalú használatát megismerni, technikákat 

elsajátítani, esztétikus alkotásokat készíteni. 

A megfelelő anyagokhoz megfelelő eszközöket választani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Papírok tulajdonsága, alakíthatóságuk (hajtogatás, tépés, sodrás, 

vágás, ragasztás, fűzés). 

 Ajándékok, elemi kompozíciók létrehozása. 

 Varrás kemény papírlemezre. 

 

 

 Papírból különböző formák készítése – 

eltérő vastagságú papírok hajtogatása 

(legyező), felezőhajtás, sarkok 

illesztése, hajtások megerősítése, 

segítséggel csákó, hajó hajtogatása. 

 Tépés, hajtás mentén, forma kitépés 

tetszés szerint, mozaik kép, kép 

ragasztása előkészített alapra.  

 Alkalmas papírok sodrása, 

formakitöltés, képkészítés az elkészített 

anyagból. 

 Ollóval csíkvágás vonal mentén, a 

csíkokból füzér készítése. 

 Előrajzolt forma kivágása, 

felragasztása, képkészítés (téli kép, 

karácsonyi, anyák napi, húsvéti). 

 Papírfűzés, a technika elsajátítása, 

ritmikus sorok fűzése, az elkészült 

minta rögzítése. 

 Kartonból, hullámpapírból varrással, 

festéssel, ragasztással tárgy készítése. 

Előlyukasztott lemezre varrás egyszerű 

öltéssel. 

 

Legyen képes segítséggel vagy 

önállóan dolgozni a papírral. 

 

 

Képes minta alapján munkadarabot 

készíteni segítséggel. 

 

 

Irányítással, segítséggel tudjon le-

felöltéssel varrni kartonpapírra. 
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Kapcsolódási pontok: Ábrázolás-alakítás: tárgykészítés, anyagismeret. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Hajtogatás, legyező, csákó, tépés, mozaik, papírfűzés, karton, hullámpapír, alkotás. 

 

 

 

 

Összegzett tanulási eredmények 

a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló képes a megismert anyagokat adott szempontok szerint csoportosítani, legfontosabb tulajdonságaikat, 

alkalmazásukat ismerni. 

Képes az ollót balesetmentesen, kis segítséggel használni. 

Irányítással, rendszeresen részt vesz a kerti és szobanövények gondozásában. 

Rendszeresen részt vesz a tanterem, öltöző takarításában (söprés, szemétszedés, portörlés). 

Szokásává válik az alsóruha napi cseréje, a rendszeres fogápolás.  

Képes minta alapján munkadarabot készíteni, alkotását magáénak érezni, büszkeséget érezni. 
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5. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelésben a harmonikus, esztétikus és praktikus környezetért végzett tevékenység felelősségének tudatosításával és a takarékosság és 

mértékletesség igényének kialakításával játszik fontos szerepet. 

 

A testi és lelki egészségre nevelésben különös hangsúlyt helyez a háztartásban előforduló fizikai és mentális veszélyforrások megismerésére, igény 

kialakítására a testi épség megóvására, a munkatevékenységek végzéséhez szükséges fizikai és lelki képességek fejlesztésére.  

 

A családi életre nevelésben fontos szerepet játszik a tantárgy a családi munkamegosztásban az érdeklődésnek, képességnek megfelelő tevékenységek 

gyakorlásával, a minél önállóbb önellátás megalapozásával.  

 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség kialakítása a családban és a társak között előforduló segítségadási lehetőségek megismerésére, szükséglet szerinti 

alkalmazására irányul. 

 

A tantárgy a fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztését segíti az életvitel során felhasznált anyagokkal és energiahordozókkal való takarékos bánásmód 

elsajátításával, a pazarló szokások felismerésével, valamint a környezetben található erőforrások szükséglet alapú felhasználásával. 

Balesetvédelem:minden munkatevékenység során szükséges a balesetvédelemi, valamint a munkavédelmi szabályok ismerete és betartása. 
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Témakör: Textilmunkák Előzetes tudás: Alapanyagok ismerete. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: A szövéshez szükséges anyagok ismerete, szövés technikájának előkészítése. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Saját tapasztalatai alapján az anyag megmunkálhatóságának 

megismerése. 

Irányítással textilt csíkokra vágni, textilcsíkot összevarrni, 

gombolyítani. 

Ismerkedés szövött tárgyakkal, a szövés eszközeivel. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalatszerzés útján: 

megmunkálhatóság. 

 Irányítással textil felvágása, nyírása, segítséggel, gombolyítása. 

 A szövés előkészítése. 

 

 Textilfélék alapanyaga, azok elemi 

szálainak megismerése 

 (válogatási gyakorlatok: szín, 

anyagvastagság, anyagösszetétel 

alapján). 

 Textilből készült használati tárgyak 

gyűjtése, csoportosítása. 

 Vágás, gombolyítás, szalagkötés 

gyakorlása, szálbehúzás, varrási 

alapismeretek gyakorlása. 

 Fokozódó önállósággal szalagkötés, 

önállóan szálkihúzás. 

 Önállóan szalagkötés. 

 Szövés anyagainak, eszközeinek 

megismerése. 

 

Képes legyen minél nagyobb 

önállósággal textileket csoportosítani. 

 

 

Képes balesetmentesen, 

együttműködéssel veszélyes 

eszközök (olló) használatára. 

 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: finommotorika, Ének, zene: zenehallgatás, Ábrázolás: népművészet. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:szál, szálirány, anyagnyúlás, szövéssel kapcsolatos eszközök elnevezése. 
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Témakör: Egyszerű háztartási munkák Előzetes tudás: Ismerje az alapvető konyhai berendezéseket, 

takarítóeszközöket. 

 

Óraszám: 

 

28 

Tantárgyi fejlesztési célok: Étkezéshez saját részre terítés. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Takarítási munkákat végezni (tanterem, tankonyha). 

Önállóan rendet rakni, irányítással teríteni, mosogatni, törölgetni, 

kenyeret megkenni. 

A megismert eszközök használatát gyakorolni segítséggel. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Seprű, lapát használata. 

 Konyhai eszközök helye, rendje. 

 Egyszerűbb konyhai munkák. 

 Kenyérkenés, kenyérszeletelés. 

 A főzés jellegének megfelelő edények és eszközök kiválasztása. 

 

 Seprés, portörlés, felmosás, játékok 

lemosása. 

 Porszívózás gyakorlása, szőnyeg 

porszívózása önállóan.  

 A helyrerakás, terítés, mosogatás, 

törölgetés gyakorlása. 

 Irányítással terítés, mosogatás, 

törölgetés. 

 Étkezések előkészítése segítséggel: 

 A kenyérkenés módjának megtanulása. 

 A kenyérszeletelés módjának 

megismerése. 

 Megfelelő eszközök és edények 

kiválogatásának gyakorlása. 

 Egyszerű ételek elkészítésének 

megismerése, gyakorlása 

 (alma, banán, narancs, sárgarépa, 

burgonya). 

 Gyümölcsturmix, pirítós, szendvics 

készítése. 

 Eddigi tevékenységek gyakorlása. 

 Önálló terítés, mosogatás, rendrakás. 

 

Segítséggel tudjon rendet tartani, 

teríteni, vegyen részt a takarításban, 

mosogatásban, törölgetésben. 

 

 

Legyen képes segítséggel a 

kenyérkenésre. 

Együttműködéssel tudjon kenyeret 

vágni. 

Megfelelő eszközök és edények 

kiválogatása segítséggel. 

Legyen képes segítséggel egyszerű 

ételek készítésére. 

Hámozás, reszelés segítséggel. 
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 Főzést nem igénylő ételek készítése. 

 

 

 

Szerezzen minél nagyobb önállóságot 

az egyszerű konyhai tevékenységek 

elvégzésében. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: szókincs, Környezetismeret: növények, állatok a táplálkozásban, egészséges életmód. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Takarítás, porszívó, törölgetés, tisztítószer, kenés, szeletelés, turmix, pirítós.  
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Témakör: Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Előzetes tudás: Öltözködés segítséggel vagy önállóan. 

 

Óraszám: 

 

28 Tantárgyi fejlesztési célok: Ruhazárak önálló használata. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Húzózár használata, csatolás, patentolás, kapcsolás, gombolás 

fokozódó önállósággal. 

A mosás és vasalás eszközeinek felismerése, megnevezése, 

használatuk. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 A megfelelő ruházat kiválasztása. 

 Ruhanemű kezelése. Ruhazárak használata. 

 Mosás: kézi mosás. 

 Teregetés, hajtogatás. 

 

 Ruházat adekvát kiválasztásának 

gyakorlása (évszak, időjárás, alkalom). 

 Húzózár, patent, kapocs, csat 

használatának gyakorlása. 

 Mosás megismerése, kézi mosás 

eszközei. 

 Teregetés, (szárító) hajtogatás (tárolás).  

 

 

Kis segítséggel használni a ruházati 

zárószerkezeteket. 

 

 

Segítséggel tudjon mosni kézzel. 

 

 

Segítséggel tudjon teregetni, 

hajtogatni ruhákat. 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: finommozgások, Társadalomismeret: divat, viselet. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:Ruhagondozással kapcsolatos fogalmak bővítése (mosószerek, csipesz, szárító, vasalódeszka, hőfokszabályozó). 

 

 

  



439 
 

 

Témakör: Vásárlás Előzetes tudás: Boltrendszer sokszínűségének ismerete. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: Érték és ár közötti összefüggések megértetése. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Az alapvető árucikkek beszerzésének helye, a vásárlás módja. 

Egyféle árucikk vásárlása önállóan (vásárlás megtervezése, mit 

veszek? Hol kapható? Mennyibe kerül?). 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Vásárlás körülményei. 

 Különböző boltok, áruházak és piac látogatása. 

 Vásárlás – fizetés – csomagolás. 

 

 

 Vásárlás céljának, menetének 

megismerése, alapvető árucikkek 

beszerzési helyeinek ismerete. 

 Vásárlás folyamatának gyakorlása, 

beszámoló a vásárlás folyamatáról, 

eredményéről. 

 Tanulmányi séta, piac-, üzletlátogatás, 

kirakatok nézegetése.  

 Felügyelet mellett alapvető, egyszerű 

árucikkek beszerzési helyének 

megismerése, egy tétel vásárlása. 

 

Ismerje néhány alapvető árucikk 

beszerzési helyét és a vásárlás 

módját segítséggel vagy 

együttműködéssel.  

 

 

Képes segítséggel vásárolni egy 

tételt. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: vásárlás, közlekedés, Számolás, mérés: vásárlás, fizetés, Olvasás, írás: feliratok, reklámok, szórólapok, 
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Elvárt és javasolt fogalmak:Célzott vásárlás helye, ott kapható áruk neve. Üzlet, bolt, piac, árukínálat. Fizetés, pénztár, választás, kérem, köszönöm, 

udvarias. 
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Témakör: Anyagok alakítása Előzetes tudás: Kézügyesség különböző fokon. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Az anyamegmunkáláshoz használt eszközök körének bővítése. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Egyszerű tárgyak, ajándék, elemi kompozíciók készítése a megadott 

alapanyagokból.  

Adott anyagból készült tárgyak kiválasztása, csoportosítása.  

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Papírból, fonalból, textilből ajándékok, elemi kompozíciók 

létrehozása, egyszerű munkadarabok készítése. 

 Papír, fonal, textil tárgyak készítése. 

 Különböző anyagok tulajdonságainak felfedezése (kő). 

 

 Kartonpapíron előrajzolt kép kivarrása 

(karácsonyi képeslap, anyák napjára 

ajándék).  

 Kartonból, papírból, fonalból és 

textilből egyszerű tárgyak készítése 

irányítással. 

 Adott anyagból készült tárgyak, 

alkotások készítése, kő („ékszer” 

készítése, kavicsból állatok, tárgyak 

készítése festéssel). 

 

Legyen képes egyre nagyobb 

önállósággal vagy segítséggel minta 

alapján esztétikus alkotást készíteni 

változatos technikákkal. 

Kapcsolódási pontok: Ábrázolás, alakítás: tárgykészítés. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:Papír, fonal, textilmunkák, megmunkálás, elkészítés, felhasználás, maradandó, természeti tárgy – emberi alkotás (kavics, 

mozaik). 
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Témakör: Kerti munkák, növénygondozás Előzetes tudás: Kerti eszközök, munkálatok ismerete. 

 

Óraszám: 

 

29 Tantárgyi fejlesztési célok: A megszerzett ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Kerti szerszámok használatának gyakorlása 

Az adott munkához megfelelő kerti szerszám kiválasztása 

Évszaknak megfelelő munkálatok végzése 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Téli munkák a kertben, az udvaron, az utcán (hóseprés) 

 Tavaszi munkák a kertben (gereblyézés, magvetés, palántázás, 

dugványozás, ültetés, gazolás, öntözés). 

 Nyári munkák a kertben (gazolás, gereblyézés, karózás, ültetés, 

öntözés). 

 Őszi munkák a kertben (levélgereblyézés, levélseprés). 

 Növénygondozás az osztályban és a folyosón. 

 

 Hóseprés segítséggel 

 Gereblyézés gyakorlása 

 Magvetés, dugványozás, palántázás 

gyakorlása segítséggel 

 Gyom és haszonnövény közti 

különbség felismerése segítséggel 

 Öntözés együttműködéssel 

 Gazolás gyakorlása 

 Öntözés gyakorlása 

 Lombsöprű egyre önállóbb használata 

 Virágos és leveles dísznövények 

gondozása segítséggel, öntözés felnőtt 

felügyeletével 

 

Képes legyen egyre nagyobb 

önállósággal a kerti szerszámok 

használatára 

 

 

Képes legyen mag, hagyma, palánta 

közti különbség megállapítására. 

 

 

Egyre nagyobb önállósággal legyen 

képes a kerti munkák elvégzésére 
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Kapcsolódási pontok: Környezetismeret:növényekről tanultak,Ábrázolás-alakítás: növények ábrázolása különböző technikákkal, Kommunikáció. 

Elvárt és javasolt fogalmak:Gereblye, lapát, kosár, seprű, mag, hagyma, palánta, gaz, gyom, palántázás, ültetés, karó, karózás, ültetőfa. 
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6. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelésben a harmonikus, esztétikus és praktikus környezetért végzett tevékenység felelősségének tudatosításával és a takarékosság és 

mértékletesség igényének kialakításával játszik fontos szerepet. 

 

A testi és lelki egészségre nevelésben különös hangsúlyt helyez a háztartásban előforduló fizikai és mentális veszélyforrások megismerésére, igény 

kialakítására a testi épség megóvására, a munkatevékenységek végzéséhez szükséges fizikai és lelki képességek fejlesztésére.  

 

A családi életre nevelésben fontos szerepet játszik a tantárgy a családi munkamegosztásban az érdeklődésnek, képességnek megfelelő tevékenységek 

gyakorlásával, a minél önállóbb önellátás megalapozásával.  

 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség kialakítása a családban és a társak között előforduló segítségadási lehetőségek megismerésére, szükséglet szerinti 

alkalmazására irányul. 

 

A tantárgy a fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztését segíti az életvitel során felhasznált anyagokkal és energiahordozókkal való takarékos bánásmód 

elsajátításával, a pazarló szokások felismerésével, valamint a környezetben található erőforrások szükséglet alapú felhasználásával. 
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Balesetvédelem:minden munkatevékenység során szükséges a balesetvédelemi, valamint a munkavédelmi szabályok ismerete és betartása. 
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Témakör: Textilmunkák Előzetes tudás: Ismerni az alapanyagokat. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Az olló és a tű helyes használata. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Saját tapasztalatai alapján az anyag megmunkálhatóságának 

megismerése. 

Irányítással textilt csíkokra vágni, textilcsíkot összevarrni, 

gombolyítani. 

A száröltést segítséggel, a szálkihúzást és az előöltést önállóan 

gyakorolni. 

Tűbefűzést (egyre önállóbban) és csomókötést gyakorolni. 

Bonyolultabb gombvarrási technikákat gyakorolni. 

Ismerkedés szövött tárgyakkal, a szövés eszközeivel. 

 

 

 Textilfélék alapanyaga 

 (válogatási gyakorlatok: szín, 

anyagvastagság, anyagösszetétel 

alapján). 

 Textilből készült használati tárgyak 

gyűjtése, csoportosítása. 

 Vágás, gombolyítás, szalagkötés 

gyakorlása, szálbehúzás, varrási 

alapismeretek gyakorlása. 

 Fokozódó önállósággal szalagkötés, 

önállóan szálkihúzás. 

 Segítséggel száröltés gyakorlása. 

 Szegőöltések közül pelenkaöltés 

technikájának megismerése. 

 Új öltésforma megismerése a 

tűbefűzés, csomózás gyakorlásával.  

 Anyag és gomb kapcsolata, 

gombvarrási gyakorlatok. A tanult 

tevékenységek folyamatos gyakorlása 

csökkenő mértékű segítséggel. 

 Szövés anyagainak, eszközeinek 

 

Minél nagyobb önállósággal tudjon 

textilből készült tárgyakat 

csoportosítani. 

 

 

Képes baleset- és munkavédelmet 

figyelembe venni veszélyes eszközök 

használata során segítséggel. 

 

 

Öltésfajták gyakorlása 

együttműködéssel. 
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Ismeretek- Tananyag: 

 

 Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalatszerzés útján: 

megmunkálhatóság. 

 Irányítással textil felvágása, nyírása, segítséggel, gombolyítása. 

 Öltésformák (előöltés, száröltés szegőöltés: pelenkaöltés).  

 Varrások eldolgozása. 

 Csomókötés, gombfelvarrás.  

 A szövés előkészítése. 

 

megismerése.  

Segítséggel, együttműködéssel 

legyen képes gombfelvarrásra. 

 

 

Együttműködéssel ismerje a szövés 

kellékeit. 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: finommotorika, Ének, zene: zenehallgatás, 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Szál, szálirány, anyagnyúlás, előöltés, szálöltés, szegőöltés, elvarrás, pelenkaöltés, Szövéssel kapcsolatos eszközök elnevezése. 
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Témakör: Egyszerű háztartási munkák Előzetes tudás:Ismerni az alapvető konyhai berendezéseket, 

takarítóeszközöket. 

 

Óraszám: 

 

28 

Tantárgyi fejlesztési célok: Étkezéshez saját részre terítés. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Takarítási munkákat végezni (tanterem, tankonyha). 

Önállóan rendet rakni, irányítással teríteni, mosogatni, törölgetni, 

kenyeret megkenni. 

A megismert eszközök használatát gyakorolni segítséggel. 

Tisztítási, hámozási folyamatok megismerése, gyakorlása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Seprű, lapát használata. 

 Tisztító és fertőtlenítőszerek. 

 Konyhai eszközök helye, rendje. 

 Egyszerűbb konyhai munkák. 

 

 Seprés, portörlés, felmosás, játékok 

lemosása. 

 Porszívózás gyakorlása, szőnyeg 

porszívózása önállóan.  

 Tisztító és fertőtlenítőszerek 

adagolásának megismerése, 

használatának gyakorlása ellenőrzés 

mellett. 

 A helyrerakás, terítés, mosogatás, 

törölgetés gyakorlása. 

 Irányítással terítés, mosogatás, 

törölgetés. 

 Étkezések előkészítése segítséggel: 

 A kenyérkenés módjának megtanulása. 

 A kenyérszeletelés, kenyérpirítás, 

konzervbontás módjának megismerése, 

az eszközök használatának gyakorlása 

különös tekintettel a baleset-

megelőzésre. 

 Megfelelő eszközök és edények 

kiválogatásának gyakorlása. 

 Egyszerű ételek elkészítésének 

 

Segítséggel tudjon rendet tartani, 

teríteni, vegyen részt a takarításban, 

mosogatásban, törölgetésben minél 

nagyobb önállósággal. 

 

 

Segítséggel vagy önállóan legyen 

képes kenyeret kenni. Segítséggel 

tudjon kenyeret vágni. 

 

 

Segítséggel, irányítással tudjon 

egyszerű ételeket készíteni. 

(reszelés, hámozás, darabolás) 



450 
 

 Kenyérkenés, kenyérszeletelés, kenyérpirítás, konzervbontás. 

 A főzés jellegének megfelelő edények és eszközök kiválasztása. 

 Gyümölcs és zöldségtisztítás. 

 Főzést nem igénylő ételek készítése. 

 

megismerése, gyakorlása 

 (alma, banán, narancs, sárgarépa, 

burgonya). 

 Gyümölcsturmix, pirítós, szendvics 

készítése. 

 Eddigi tevékenységek gyakorlása. 

 Önálló terítés, mosogatás, rendrakás. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: szókincs, Környezetismeret: növények, állatok a táplálkozásban, egészséges életmód. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Porszívó, tisztítószer, fertőtlenítő, adagolás, kenés, szeletelés, konzerv. 
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Témakör: Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Előzetes tudás:Öltözködés segítséggel vagy önállóan. 

 

Óraszám: 

 

28 Tantárgyi fejlesztési célok: Ruhazárak önálló használata. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Húzózár használata, csatolás, patentolás, kapcsolás, gombolás 

fokozódó önállósággal. 

Cipőfűzés, csomókötés, tépőzár használat. 

Önálló cipőfűzés. 

A mosás és vasalás eszközeinek felismerése, megnevezése, 

használatuk. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 A megfelelő ruházat kiválasztása. 

 Ruhanemű kezelése. Ruhazárak használata. 

 Cipőfűzés –fűző megkötése. 

 Mosás: gépi- kézi mosás. 

 

 Ruházat adekvát kiválasztásának 

gyakorlása (évszak, időjárás, alkalom). 

 Húzózár, patent, kapocs, csat 

használatának gyakorlása. 

 Cipőfűzés, cipőkötés gyakorlása 

(fűzőtáblákon). 

 Cipőfűzés szükség szerint, cipőkötés 

adódó alkalmanként irányítással. 

 Mosás megismerése, kézi-gépi mosás 

eszközei, azok használata. 

 Teregetés, (szárító) hajtogatás (tárolás), 

vasalás. (babaruhák).  

 

 

 

Legyen képes kis segítséggel 

használni a ruházati 

zárószerkezeteket, cipőt fűzni, 

segítséggel csokrot kötni. 

 

 

Önállóan vagy segítséggel legyen 

képes kézzel mosni. 

Tudjon önállóan teregetni, 

segítséggel hajtogatni. 
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 Teregetés, hajtogatás, vasalás. 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés: finommozgások, Társadalomismeret: divat, viselet. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Ruhagondozással kapcsolatos fogalmak bővítése (mosószerek, csipesz, szárító, vasalódeszka, hőfokszabályozó). 
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Témakör: Vásárlás Előzetes tudás: Boltrendszer sokszínűségének ismerete. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: Érték és ár közötti összefüggések megértetése. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Az alapvető árucikkek beszerzésének helye, a vásárlás módja. 

Egyféle árucikk vásárlása önállóan (vásárlás megtervezése: Mit 

veszek? Hol kapható? Mennyibe kerül?). 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Vásárlás körülményei. 

 Különböző boltok, áruházak és piac látogatása. 

 Vásárlás – fizetés – csomagolás. 

 

 

 Vásárlás céljának, menetének 

megismerése, alapvető árucikkek 

beszerzési helyeinek ismerete. 

 Vásárlás folyamatának gyakorlása, 

beszámoló a vásárlás folyamatáról, 

eredményéről. 

 Tanulmányi séta: piac-, üzletlátogatás, 

kirakatok nézegetése.  

 Felügyelet mellett alapvető, egyszerű 

árucikkek beszerzési helyének 

megismerése, egy tétel vásárlása. 

 

Néhány alapvető árucikk beszerzési 

helyét és a vásárlás módját ismerje 

segítséggel.  

 

 

Képes segítséggel vásárolni egy 

tételt. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: vásárlás, közlekedés, Számolás, mérés: vásárlás, fizetés, Olvasás, írás: feliratok, reklámok, szórólapok. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:Vásárlás, válogatás, választás, fizetés, blokk, árucikk, csomagolás, kérem, köszönöm. 
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Témakör: Anyagok alakítása Előzetes tudás: Kézügyesség különböző szinten. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Az anyagmegmunkáláshoz használt eszközök körének bővítése. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Egyszerű tárgyak, ajándék, elemi kompozíciók készítése a megadott 

alapanyagokból. (sík tárgy, térbeli tárgy) 

Adott anyagból készült tárgyak kiválasztása, csoportosítása.  

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Papírból, fonalból, textilből ajándékok, elemi kompozíciók 

létrehozása, egyszerű munkadarabok készítése. 

 Papír, fonal, textil tárgyak készítése. 

 Különböző anyagok tulajdonságainak felfedezése (fa, kő, fém). 

 

 Kartonpapíron előrajzolt kép kivarrása 

(karácsonyi képeslap, anyák napjára 

ajándék).  

 Kartonból, papírból, fonalból és 

textilből egyszerű tárgyak készítése 

irányítással (varrással doboz, album, 

képkeret, babaház). 

 Textilen előrajzolt ábra kivarrása színes 

fonallal („terítő”, babaruha). 

 Adott anyagból készült tárgyak, 

alkotások készítése fa (léc csiszolása, 

festése, faragása), kő („ékszer” 

készítése, kavicsból állatok, tárgyak 

készítése festéssel, lakkozással), fém 

(karácsonyi díszek, „ékszer”). 

 

Képes legyen segítséggel, önállóan 

vagy együttműködéssel minta alapján 

esztétikus alkotást készíteni 

változatos technikával. 

 

 

Segítséggel vagy együttműködéssel 

tudjon varrni. 

 

 

Legyen képes segítséggel, 

együttműködéssel vagy irányítással 

különböző anyagokból alkotni. 
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Kapcsolódási pontok: Ábrázolás, alakítás: tárgykészítés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Papír, fonal, textilmunkák, megmunkálás, elkészítés, felhasználhatóság, maradandó, természeti tárgy – emberi alkotás (kavics, 

mozaik), bánya, 
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Fejlesztési feladatok: 

 

Kerti szerszámok használatának gyakorlása 

Az adott munkához megfelelő kerti szerszám kiválasztása 

Évszaknak megfelelő munkálatok végzése 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Téli munkák a kertben, az udvaron, az utcán (hóseprés) 

 Tavaszi munkák a kertben (gereblyézés, magvetés, palántázás, 

dugványozás, ültetés, gazolás, öntözés). 

 Nyári munkák a kertben (gazolás, gereblyézés, karózás, ültetés, 

öntözés). 

 Őszi munkák a kertben (levélgereblyézés, levélseprés). 

 Növénygondozás az osztályban és a folyosón. 

 

- Hóseprés segítséggel 

- Gereblyézés gyakorlása. 

- Magvetés, dugványozás, palántázás 

gyakorlása segítséggel. 

- Gyom és haszonnövény közti 

különbség felismerése segítséggel. 

- Öntözés együttműködéssel. 

- Gazolás gyakorlása. 

- Öntözés gyakorlása. 

- Lombsöprű egyre önállóbb használata. 

- Virágos és leveles dísznövények 

gondozása, öntözés felnőtt 

felügyeletével. 

 

Képes legyen egyre nagyobb 

önállósággal a kerti szerszámok 

használatára 

Képes legyen mag, hagyma, palánta 

közti különbség megállapítására 

segítséggel. 

Egyre nagyobb önállósággal legyen 

képes a kerti munkák elvégzésére. 

 

 

Kapcsolódási pontok: Környezetismeret:növényekről tanultak,Ábrázolás-alakítás: növények ábrázolása különböző technikákkal. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Gereblye, lapát, kosár, seprű, mag, hagyma, palánta, gaz, gyom, palántázás, ültetés, karó, karózás, ültetőfa. 
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Összegzett tanulási eredmények 

a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló képes a baleset- és munkavédelmet figyelembe venni veszélyes eszközök használata során. 

Segítséggel tud rendet tartani, teríteni, részt venni a takarításban, mosogatásban, törölgetésben. 

A kenyér megkenésével próbálkozik. 

Kis segítséggel képes használni a ruházati zárószerkezeteket, cipőt fűzni, segítséggel csokrot kötni. 

Néhány alapvető árucikk beszerzési helyét és a vásárlás módját ismeri.  

Képes segítséggel vásárolni egy tételt. 

Képes minta alapján esztétikus alkotást készíteni változatos technikával. 
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7. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelést a munkatevékenységek elvégzéséhez szükséges biztonságos, türelmes és kitartó magatartás szabályainak megismerésével és 

alkalmazásával segíti. A környezeti tevékenységek során támogatja a segítségkérés szükségességének felismerését és a tanuló képességeihez mérten másoknak 

segítség nyújtását. 

 

A nemzeti öntudatot, hazafias nevelést a jellegzetes nemzeti, nemzetiségi ételek, italok megismerésével és a nemzeti ünnepekkor dekorációs kellékek 

készítésével segíti. 

 

Az egészségre ártalmas anyagok és szokások tudatos elkerülésével, a figyelem ráirányításával a kiegyensúlyozott és harmonikus életvitelre, a pihenés, a 

munka és a szórakozás helyes arányainak felismerésére és az igyekezet kialakításával ezek betartására a testi és lelki egészségre nevelés céljait valósítja meg. 

 

A családi életre nevelésben törekszik a családi munkamegosztásban az érdeklődés, képesség és igény szerinti részvételre, az önellátásban minél kevesebb 

segítség igénybe vételére. 

A fenntarthatóság, környezettudatosság céljait támogatja a környezet tudatos megfigyeltetésével, a mindennapi életben előforduló helyzetekben az egészségre 

ártalmas hatások elkerülésével, a természet erőforrásaival való takarékosságra neveléssel 

Balesetvédelem:minden munkatevékenység során szükséges a balesetvédelemi, valamint a munkavédelmi szabályok ismerete és betartása. 



460 
 

 

Témakör: Textilmunkák Előzetes tudás: Olló, tű biztonságos használata. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Tanult öltések alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Textilmunkákhoz köthető rutinfeladatok folyamatos gyakorlása 

(fonalgombolyítás, vágás egyenes vonal mentén, forma kivágása, tű 

befűzése, csomó kötése fonalra, varrás eldolgozása egyre önállóbban).  

Két anyag összevarrása, beszegése, gomb felvarrása, gumibehúzás. 

Szövéshez szükséges eszközök, alapanyagok megismerése, a 

mozdulatok gyakorolása. 

Egyszerű, kisméretű darab szövése, egy szín alkalmazásával. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Textillel kapcsolatos tevékenységek megismerése. 

 

 Eddigi tevékenységek folyamatos 

gyakorlása, egyes esetekben 

alkalmazása önállóan (vágás, 

tűbefűzés, csomókötés, varrások 

eldolgozása, rojtozás, tanult 

öltésformák). 

 Textilfajták megkülönböztetése, tanult 

öltésformák varrása segítséggel. 

 Eddigi tevékenységek önálló 

gyakorlása. Kisebb feladatok önállóan 

(gomb hiányzik: varródoboz, mi kell a 

felvarráshoz?  

 Kiszaladt a gumi: mi kell a javításhoz?) 

 Szövés előkészítése segítséggel: 

kartonon, egyszerű rámán. 

 Rossz harisnyák felvágása, 

összecsomózása, szőnyeghorgolás, 

önállóan fércelőöltés textilen.  

 Eddig elsajátított gyakorolt 

tevékenységek önálló alkalmazása.  

 Irányítással szőnyegszövés rámán. 

 

Képes felismerni a tanult 

textilfajtákat, a tanult öltésformák 

közül néhányat segítséggel tudjon 

alkalmazni.  

 

 

Képes egyszerű gombot felvarrni 

segítséggel.  

 

 

Képes segítséggel vagy 

együttműködéssel a szövés alapjait 

elsajátítani. 
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 Szálkihúzás, fonás, tanult öltések. 

 Textil szegése, összevarrása kézzel.  

 Gombfelvarrás, gumibehúzás.  

 Szövés.  

 

 

 

 

 

 

Eddig elsajátított gyakorolt 

tevékenységek önálló alkalmazása.  

 

Kapcsolódási pontok: Ábrázolás, alakítás: téma feldolgozása eltérő technikával, színek egymásra hatása, Kommunikáció: lakáskultúra, divat. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Tűbefűző, felvetés, vetélőfa, fonalak megnevezése. 
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Témakör: Egyszerű háztartási munkák Előzetes tudás: Az ételek helyes tárolása. 

 

Óraszám: 

 

35 Tantárgyi fejlesztési célok: Háztartási eszközök és gépek használata egyszerű esetekben. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Önállóan kenyeret szeletelni. 

A célnak megfelelő nyersanyagokat, eszközöket és edényeket 

kiválasztani. 

Egy-egy hideg, illetve egyszerű meleg ételt elkészíteni kis segítséggel.  

A megismert munkafolyamatokat önálló alkalmazni. 

Megadott helyiség önálló takarítása. 

Takarítószerek, eszközök önálló használata. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Szeletelés, kés használat. 

 

 Önállóan élelmiszerek szeletelése, 

nyersanyagok, főzőedények, eszközök, 

kiválasztása.  

 Gyümölcssaláta elkészítése. Tízórai, 

uzsonna, reggeli készítés. 

 Hideg és egy meleg étel elkészítése 

(turmix, puding, tojásrántotta, 

burgonyasaláta, franciasaláta, 

vitaminsaláta) önállóan (melegítés, 

hűtés). 

 A főzési munkákhoz kapcsolódó 

tevékenységek gyakorlása (terítés, 

mosogatás, rendrakás) folyamatosan.  

 Takarítás, különböző helyiségekben 

(konyha stb.). 

 Nagytakarítás műveleteinek 

gyakorlása, alkalmazása segítséggel.  

 Eddig begyakorolt tevékenységek 

önálló alkalmazása. 

 

Képes részt venni az eddig tanult és 

begyakorolt 

munkatevékenységekben. 

 

Képes részt venni a konyhai 

munkákban segítséggel és önállóan. 

Képes elkészíteni segítséggel vagy 

önállóan egy-egy hideg, illetve 

egyszerű meleg ételt, ismeri az 

edényeket, eszközöket. 

 

 

Képes a takarítási és gondozási 

munkákhoz és az adott 

munkadarabok elkészítéséhez 

szükséges anyagok és eszközök 
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 Egyszerű étel készítése. 

 Terítés, tálalás, mosogatás, rendrakás. 

 Takarítási munkák. 

 Nagytakarítás. 

 

egyre önállóbb kiválasztására. 

 

 

Képes megadott helyiséget önállóan 

takarítani. 

 

 

Kapcsolódási pontok: Társadalmi ismeretek: pályaválasztás, munkamegosztás, Kommunikáció: vendéglátás, lakás rendje, tisztaság. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Eddig használt fogalmak. Gyümölcssaláta, puding, tojásrántotta, franciasaláta, recept, turmix, tisztítószerek, takarítóeszközök, 

munkafolyamatok megnevezései, veszélyes anyagok, baleset megelőzés. 
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Témakör: Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Előzetes tudás: Összefüggések ismerete az anyagok 

tulajdonságai és kezelésük között. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok: Balesetmentes, körültekintő munkavégzés. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Textilanyagok alapanyagai és azok tulajdonságai, piktogramok 

jelentése, értelmezése, feladat eldöntése a jelek útmutatása alapján. 

Vasalás, irányítás mellett. 

A piktogramok alapján ruha válogatása, mosás, teregetés, vasalás 

segítséggel (színek, alapanyagok, vasaló beállítása). 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Textilanyagok alapanyagai és tulajdonságai.  

 Piktogramok értelmezése. 

 

 Különböző anyagok vasalásának 

gyakorlása irányítással 

 (a ruházaton található piktogramok 

irányító jellegének felhasználásával). 

 Ruhaválogatás alapján mosás 

előkészítése. Mosás (kézi és gépi 

mosás) teregetés, vasalás fázisai 

önállóan. 

 Rendrakás, eszközök elhelyezése, tiszta 

ruha összehajtása, helyrerakása. 

 

Ismeri a vasalás eszközeit, 

irányítással képes figyelembe venni a 

piktogramok utasításait vasaláskor.  

 

 

Képes válogatni a ruhát színe, 

anyaga, szennyezettsége alapján, 

ismeri a mosás eszközeit, 

használatkor a piktogramok 

utasításait figyelembe venni 

segítséggel vagy együttműködéssel.  

 

Kapcsolódási pontok: Olvasás, írás: használati és utasítás szövege és értelmezése, Kommunikáció. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:Textil, alapanyag, tulajdonság, mosás, vasalás, háztartási gép. 
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Témakör:Vásárlás  Előzetes tudás: Udvariassági formák vásárlás során. 

 

Óraszám: 

 

25 Tantárgyi fejlesztési célok: Körültekintő, megtervezett vásárlás. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Vásárlás egyféle alapanyagot 

önállóan, néhány tételt segítséggel. 

Mérlegelés vásárláskor, tudja kívánságát és kifogásait megfogalmazni 

(drágább, jobb ízű, több van benne). 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Vásárlás. 

 Alapanyagok vásárlása a konyhai tevékenységhez. 

 Saját célra ruha, cipő vásárlása. 

 

 Konyhai munkához szükséges 

alapanyagok megválasztása, azok 

beszerzése (néhány tétel). 

 Recept alapján készülő ételhez 

alapanyagok beszerzése (vásárlási-

fizetési tevékenység).  

 Körültekintő vásárlás, több kirakat, 

üzlet kínálata, megfelelő szín, anyag, 

méret, minőség alapján.  

 Szerepjáték 

 Döntés szempontjainak megbeszélése. 

 

Képes segítséggel, egyre önállóbban 

vásárolni. 

 

 

Képes kívánságát és kifogásait 

megfogalmazni kérdések alapján. 

 

 

Képes tájékozódni az üzletben, 

segítséggel tudjon néhány tételt 

vásárolni.  

Kapcsolódási pontok: Számolás, mérés: vásárlási gyakorlat, fizetés, mérőeszközök, mérések, Olvasás, írás: használati és utasítás szövege és értelmezése, 

Kommunikáció. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:Alapanyag, kiválasztás, vásárlás, fizetés, visszajáró, kínálat, kirakat, minőség, méret, próba. 
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Témakör:Piktogramok értelmezése Előzetes tudás: Képi emlékezet. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Ismeretek alkalmazása valós helyzetekben. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Néhány gyakrabban látott piktogram felismerése, értelmezése. 

A tanult piktogramok felismertetése. 

Gyógyszereken, élelmiszereken, vegyszereken található jelzések 

értelmezése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Jelek megismerése, értelmezése, egyeztetése. 

 

 Ismerkedés az élelmiszereken, 

tisztítószereken, ruhaneműk kezelési 

útmutatóján található jelekkel. 

 Megismert jelek megmutatása, 

értelmezése, egyeztetése, válogatása. 

 Élelmiszereken, gyógyszereken, 

tisztítószereken ruhaneműk kezelési 

útmutatóján található jelek 

megkeresése, megmutatása, és az 

utasítás szerinti eljárás fontosságának 

tudatosítása példák alapján. 

 

Tudja segítséggel, együttműködéssel, 

hogy a termékeken hol találhatók a 

piktogramok, felismer közülük 

néhányat.  

 

 

Képes tevékenységei során 

segítséggel a piktogramokat 

értelmezni. 

 

Kapcsolódási pontok: Olvasás, írás: olvasás, szövegértelmezés. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:Piktogram, használati útmutató. 

 

 

  



470 
 

Témakör:Anyagok alakítása Előzetes tudás: Anyagok alakíthatóságáról, tulajdonságairól 

szerzett ismeretek. 

 

Óraszám: 

 

34 

Tantárgyi fejlesztési célok: Az alkotás örömének átélése. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

A tanult technikákkal irányítás mellett egyszerű tárgyak készítése.  

Az anyagok tulajdonságainak megismerése.  

Adott anyagból készült tárgyakat keresni környezetében 

használhatóság, és más tulajdonságaik alapján. 

Önállóan tárgyakat készíteni a megismert anyagokból és technikákkal. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Újabb alapanyagok és tulajdonságaik megismerése. 

 Műanyag, alufólia, papírmasé, gyöngyfűzés, viasz, gyurma. 

 Természetes anyagok és műanyagok alakíthatósága és 

tulajdonságai. Termések. 

 

 Egyszerű tárgyak készítése minta 

alapján változatos anyagokból.  

 A szükséges technika, eszközhasználat 

elsajátítása. 

 Képek, plakátok, ajándéktárgyak 

készítése. 

 Eddigiek alapján a megismert 

technológiai eljárások alkalmazásával 

elemi figurák készítése segítséggel. 

 Tárgyak készítése különböző 

alkalmakra. (gyöngyfűzés, papírmasé) 

 

Képes megismerni különböző 

anyagokat segítséggel és azok 

megmunkálásának különböző 

módjait.  

 

 

Képes a tanult technikák alapján 

elemi figura készítésében részt venni 

segítséggel vagy önállóan.  

 

 

Képes ismereteit alkalmazni 

segítséggel vagy önállóan a 

különböző természetes anyagok 

megmunkálásakor. 
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Kapcsolódási pontok: Ábrázolás, alakítás: több technika alkalmazásával tárgyak, alkotások készítése egyéni ötletek megvalósítása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Természetes anyag, eredet, előkészítés, feldolgozás, munkadarab, használhatóság. 
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Témakör: Kerti munkák, növénygondozás Előzetes tudás: Kerti eszközök, munkálatok ismerete. 

 

Óraszám: 

 

50 Tantárgyi fejlesztési célok: A megszerzett ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Kerti szerszámok használatának gyakorlása 

Talajmunkák elvégzésében egyre nagyobb gyakorlat szerzése 

Az adott munkához megfelelő kerti szerszám kiválasztása 

Évszaknak megfelelő munkálatok végzése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Téli munkák a kertben, az udvaron, az utcán (hólapátolás, hó 

seprés). 

 Tavaszi munkák a kertben (ásás, gereblyézés, magvetés, 

palántázás, dugványozás, ültetés, gazolás, öntözés) 

 

 

 Nyári munkák a kertben (gazolás, gereblyézés, karózás, ültetés, 

öntözés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hólapátolás, hóseprés segítséggel. 

 Ásás, gereblyézés, gyakorlása 

 Magvetés, dugványozás, palántázás 

gyakorlása segítséggel. 

 Gyom és haszonnövény közti 

különbség felismerése segítséggel. 

 Öntözés együttműködéssel. 

 Gazolás gyakorlása. 

 Lombsöprű egyre önállóbb használata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes legyen egyre nagyobb 

önállósággal a kerti szerszámok 

használatára 

Képes legyen mag, hagyma, palánta 

közti különbség megállapítására 

segítséggel vagy önállóan. 

Egyre nagyobb önállósággal legyen 
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 Őszi munkák a kertben (levélgereblyézés, levélseprés). 

 Termés begyűjtése (gesztenye, alma). 

 Növénygondozás az osztályban és a folyosón. 

 Virágzó és leveles dísznövények 

gondozása segítséggel, öntözés felnőtt 

felügyeletével. 

képes a kerti munkák elvégzésére 

 

Segítséggel legyen képes az osztály 

és folyosó növényeit gondozni, 

irányítással pedig locsolni. 

Kapcsolódási pontok: Környezetismeret:növényekről tanultak,Ábrázolás-alakítás: növények ábrázolása különböző technikákkal. 

Elvárt és javasolt fogalmak:ásó, kapa, gereblye, lapát, kosár, seprű, mag, hagyma, palánta, gaz, gyom, palántázás, ültetés, karó, karózás. 
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8. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelést a munkatevékenységek elvégzéséhez szükséges biztonságos, türelmes és kitartó magatartás szabályainak megismerésével és 

alkalmazásával segíti. A környezeti tevékenységek során támogatja a segítségkérés szükségességének felismerését és a tanuló képességeihez mérten másoknak 

segítség nyújtását. 

 

A nemzeti öntudatot, hazafias nevelést a jellegzetes nemzeti, nemzetiségi ételek, italok megismerésével és a nemzeti ünnepekkor dekorációs kellékek 

készítésével segíti. 

 

Az egészségre ártalmas anyagok és szokások tudatos elkerülésével, a figyelem ráirányításával a kiegyensúlyozott és harmonikus életvitelre, a pihenés, a 

munka és a szórakozás helyes arányainak felismerésére és az igyekezet kialakításával ezek betartására a testi és lelki egészségre nevelés céljait valósítja meg. 

 

A családi életre nevelésben törekszik a családi munkamegosztásban az érdeklődés, képesség és igény szerinti részvételre, az önellátásban minél kevesebb 

segítség igénybe vételére. 

 

A fenntarthatóság, környezettudatosság céljait támogatja a környezet tudatos megfigyeltetésével, a mindennapi életben előforduló helyzetekben az egészségre 

ártalmas hatások elkerülésével, a természet erőforrásaival való takarékosságra neveléssel. 

 

Balesetvédelem:minden munkatevékenység során szükséges a balesetvédelemi, valamint a munkavédelmi szabályok ismerete és betartása. 
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Témakör: Textilmunkák Előzetes tudás: Olló, tű biztonságos használata. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Tanult öltések alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Textilmunkákhoz köthető rutinfeladatok folyamatos gyakorlása 

(fonalgombolyítás, vágás egyenes vonal mentén, forma kivágása, tű 

befűzése, csomó kötése fonalra, varrás eldolgozása egyre önállóbban).  

Két anyag összevarrása, beszegése, gomb felvarrása, gumibehúzás. 

Ismerkedés a kötés és horgolás eszközeivel, technikájával (érdeklődés 

szerint, egyéni megsegítéssel). 

Szövéshez szükséges eszközök, alapanyagok megismerése, a 

mozdulatok gyakorolása. 

Egyszerű, kisméretű darab szövése, egy, két szín alkalmazásával. 

Körmönfonás 

 

 

 Eddigi tevékenységek folyamatos 

gyakorlása, egyes esetekben 

alkalmazása önállóan (vágás, 

tűbefűzés, csomókötés, varrások 

eldolgozása, rojtozás, fércelő öltés, 

tanult öltésformák). 

 Textilfajták megkülönböztetése, tanult 

öltésformák varrása segítséggel. 

 Láncöltés technikájának megismerése. 

 Eddigi tevékenységek önálló 

gyakorlása. Kisebb feladatok önállóan 

(gomb hiányzik: varródoboz, mi kell a 

felvarráshoz?  

 Kiszaladt a gumi: mi kell a javításhoz?) 

 Kötés és horgolás eszközeinek és az 

elkészíthető tárgyak bemutatása, 

érdeklődés felkeltése a kézimunkázás 

iránt.  

 Egyszerű hurkolások próbálgatása, 

tetszés szerint egyszerű darabok 

készítése. 

 

Képes felismerni a tanult 

textilfajtákat önállóan, a tanult 

öltésformák közül néhányat 

segítséggel tudjon alkalmazni.  

 

 

Képes egyszerű gombot felvarrni 

egyre növekvő önállósággal vagy 

segítséggel. 

 

 

Önállóan vagy segítséggel, 

irányítással legyen képes a szövés 

alapjait elsajátítani. 
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Ismeretek- Tananyag: 

 

 Textillel kapcsolatos tevékenységek megismerése. 

 Szálkihúzás, fonás, tanult öltések. 

 Láncöltés megismerése. 

 Textil szegése, összevarrása kézzel.  

 Gombfelvarrás, gumibehúzás.  

 Kötés – horgolás – szövés.  

 

 

 Kézimunkázás vastagabb fonalból, 

megfelelő eszközökkel tetszés szerint 

 Szövés előkészítése segítséggel: szövés 

kartonon, egyszerű rámán. 

 Rossz harisnyák felvágása, 

összecsomózása, szőnyeghorgolás, 

önállóan fércelőöltés textilen.  

 Eddig elsajátított gyakorolt 

tevékenységek önálló alkalmazása.  

 Irányítással szőnyegszövés rámán. 

 

 

Eddig elsajátított gyakorolt 

tevékenységek önálló alkalmazása.  

 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Ábrázolás, alakítás: téma feldolgozása eltérő technikával, színek egymásra hatása, Kommunikáció: lakáskultúra, divat. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Csomókötés, tűbefűzés, láncöltés, gombvarrás, gumibehúzás, hurkolás, szövés, kézimunka, tűbefűző, kötőtű, horgolótű, 

kezdőszem, felvetés, vetélőfa, fonalak megnevezése. 
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Témakör: Egyszerű háztartási munkák Előzetes tudás:Az ételek helyes tárolásának ismerete. 

 

Óraszám: 

 

40 Tantárgyi fejlesztési célok: Háztartási eszközök és gépek használata egyszerű esetekben. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Önállóan kenyeret, felvágottat szeletelni. 

A célnak megfelelő nyersanyagokat, eszközöket és edényeket 

kiválasztani. 

Egy-egy hideg, illetve egyszerű meleg ételt elkészíteni kis segítséggel.  

A megismert munkafolyamatokat önálló alkalmazni. 

Megadott helyiség önálló takarítása. 

Takarítószerek, eszközök önálló használata. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Szeletelés, kés használat. 

 

 Önállóan élelmiszerek szeletelése, 

nyersanyagok, főzőedények, eszközök, 

kiválasztása.  

 Gyümölcssaláta elkészítése. Tízórai, 

uzsonna, reggeli készítés. 

 Hideg és egy meleg étel elkészítése 

(turmix, puding, tojásrántotta, 

burgonyasaláta, franciasaláta, 

vitaminsaláta) önállóan (melegítés, 

hűtés). 

 Felnőtt irányítása mellett önállóságra 

törekvéssel konyhai, háztartási gépek 

használata.  

 A főzési munkákhoz kapcsolódó 

tevékenységek gyakorlása (terítés, 

mosogatás, rendrakás) folyamatosan.  

 Takarítás, különböző helyiségekben 

(konyha, folyosó stb.). 

 Nagytakarítás műveleteinek 

gyakorlása, alkalmazása segítséggel.  

 Eddig begyakorolt tevékenységek 

önálló alkalmazása. 

 

Képes részt venni az eddig tanult és 

begyakorolt munkatevékenységekben 

segítséggel vagy önállóan. 

 

 

Képes részt venni a konyhai 

munkákban, elkészíteni egy-egy 

hideg, illetve egyszerű meleg ételt 

segítséggel vagy önállóan. 

 

 

Ismeri az edényeket, eszközöket, 

 az egyszerű konyhai gépek 

használatát, azokat segítséggel 

használja. 
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 Konyhai gépek, eszközök megismerése, használata. 

 Egyszerű étel készítése. 

 Terítés, tálalás, mosogatás, rendrakás. 

 Takarítási munkák. 

 Nagytakarítás. 

 

 

 

 

 

Képes a takarítási és gondozási 

munkák egyre önállóbb elvégzésére. 

Képes megadott helyiséget önállóan 

takarítani. 

Kapcsolódási pontok: Társadalmi ismeretek: pályaválasztás, munkamegosztás, Kommunikáció: vendéglátás, lakás rendje, tisztaság. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Gyümölcssaláta, étel, recept, tisztítószerek, takarítóeszközök, munkafolyamat, veszélyes anyagok, baleset megelőzés. 
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Témakör: Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Előzetes tudás: Összefüggés felismerése az anyagok 

tulajdonságai és kezelésük között. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok: Balesetmentes, körültekintő munkavégzés. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Textilanyagok alapanyagai és azok tulajdonságai, piktogramok 

jelentése, értelmezése, feladat eldöntése a jelek útmutatása alapján. 

Vasalás, irányítás mellett. 

A piktogramok alapján ruha válogatása, mosása, teregetése, vasalás 

segítséggel (színek, alapanyagok, vízhőfok, vasaló beállítása). 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Textilanyagok alapanyagai és tulajdonságai.  

 Piktogramok értelmezése. 

 

 Különböző anyagok vasalásának 

gyakorlása irányítással (a ruházaton 

található piktogramok irányító 

jellegének felhasználásával). 

 Ruhaválogatás alapján mosás 

előkészítése. Mosás (kézi és gépi 

mosás) teregetés, vasalás fázisai 

önállóan. 

 Rendrakás, eszközök elhelyezése, tiszta 

ruha összehajtása, helyrerakása. 

 

 

Képes válogatni a ruhát színe, 

anyaga, szennyezettsége alapján 

önállóan, ismeri a mosás, vasalás 

eszközeit, használatkor a 

piktogramok utasításait figyelembe 

veszi segítséggel, irányítással vagy 

önállóan.  

Kapcsolódási pontok: Olvasás, írás: használati és utasítás szövege és értelmezése. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:Textil, alapanyag, tulajdonság, mosás, vasalás, háztartási gép, vasaló, forró, baleset, égés. 
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Témakör:Vásárlás  Előzetes tudás: Udvariassági formák ismerete vásárlás során. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Körültekintő, megtervezett vásárlás. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Vásárlás egyféle alapanyagot 

önállóan, néhány tételt segítséggel. 

Mérlegelés vásárláskor, tudja kívánságát és kifogásait megfogalmazni 

(drágább, jobb ízű, több van benne). 

A szavatossági idő jelölésének figyelembe vétele vásárláskor. 

Ruhán, cipőn található jelzések értelmezése. 

Csere lehetőségei, visszaváltás, levásárlás 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Vásárlás. 

 

 Konyhai munkához szükséges 

alapanyagok megválasztása, azok 

beszerzése (néhány tétel). 

 Recept alapján készülő ételhez 

alapanyagok beszerzése (vásárlási-

fizetési tevékenység), az áruk tüzetes 

megvizsgálása minőség, mennyiség, ár 

tekintetében, azok tárolási 

lehetőségének megismerése.  

 A szavatosság időpontjának 

egyeztetése, a felírt dátum helyes 

értelmezése. A szavatosság lényegének 

megértése (romlott, fogyasztható). 

 Mérlegelés, vita: melyik a jobb, 

takarékosabb választás. 

 Körültekintő vásárlás, több kirakat, 

üzlet kínálata, megfelelő szín, anyag, 

méret, minőség alapján.  

 Döntés szempontjainak megbeszélése. 

  

 

Képes vásárolni együttműködéssel, 

segítséggel. 

 

 

Képes értelmezni a szavatossági idő 

jelölését segítséggel. 

 

 

Képes kívánságát és kifogásait 

megfogalmazni kérdésekre vagy 

segítséggel. 

 

 

Képes tájékozódni az üzletben, 
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 Alapanyagok vásárlása a konyhai tevékenységhez 

 A termékek szavatosságának ellenőrzése. 

 Saját célra ruha, cipő vásárlása  

 A kezelési útmutató jelzéseinek értelmezése. 

 

segítséggel tudjon néhány tételt 

vásárolni.  

 

Kapcsolódási pontok: Számolás, mérés: vásárlási gyakorlat, fizetés, mérőeszközök, mérések, Olvasás, írás: használati és utasítás szövege és értelmezése, 

Kommunikáció. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Alapanyag, kiválasztás, vásárlás, fizetés, minőség, ár, drága, olcsó, romlott, fogyasztható, minőség, eltarthatóság, tárolás, 

szavatosság, lejárati idő, kezelési útmutató, jótállás. 
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Témakör:Piktogramok értelmezése Előzetes tudás: Képi emlékezet különböző fokon. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Ismeretek alkalmazása valós helyzetekben. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Néhány gyakrabban látott piktogramot felismerése, értelmezése. 

A tanult piktogramok felismertetése. 

Gyógyszereken, élelmiszereken, vegyszereken található jelzések 

értelmezése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Jelek megismerése, értelmezése, egyeztetése 

 Használati utasítás, kezelési utasítás, szavatosság jelzései. 

 

 Ismerkedés az élelmiszereken, 

tisztítószereken, ruhaneműk kezelési 

útmutatóján található jelekkel. 

 Megismert jelek megmutatása, 

értelmezése, egyeztetése, válogatása. 

 Élelmiszereken, gyógyszereken, 

tisztítószereken ruhaneműk kezelési 

útmutatóján található jelek 

megkeresése, megmutatása, és az 

utasítás szerinti eljárás fontosságának 

tudatosítása példák alapján. 

 

Segítséggel tudja, hogy a termékeken 

hol találhatók a piktogramok, 

felismer közülük néhányat 

segítséggel. 

 

 

Képes tevékenységei során a 

piktogramokat értelmezni 

irányítással, segítséggel vagy 

önállóan. 

 

Kapcsolódási pontok: Olvasás, írás: olvasás, szövegértelmezés. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:Piktogram, használati útmutató. 
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Témakör:Anyagok alakítása Előzetes tudás: Anyagok alakíthatóságának, tulajdonságainak 

ismerete. 

 

Óraszám: 

 

34 

Tantárgyi fejlesztési célok: Az alkotás örömének átélése. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

A tanult technikákkal irányítás mellett egyszerű tárgyak készítése.  

Az anyagok tulajdonságainak megismerése.  

Adott anyagból készült tárgyakat keresni környezetében 

használhatóság, és más tulajdonságaik alapján. 

Önállóan tárgyakat készíteni a megismert anyagokból és technikákkal. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Újabb alapanyagok és tulajdonságaik megismerése. 

 Műanyag, bőr-műbőr, alufólia, papírmasé, üvegfestés, 

gyöngyfűzés, viasz, gyurma. 

 Természetes anyagok és műanyagok alakíthatósága és 

 

 Egyszerű tárgyak készítése minta 

alapján változatos anyagokból.  

 A szükséges technika, eszközhasználat 

elsajátítása. 

 Képek, plakátok, ajándéktárgyak 

készítése. 

 Eddigiek alapján a megismert 

technológiai eljárások alkalmazásával 

elemi figurák készítése segítséggel. 

 Tárgyak készítése különböző 

alkalmakra. (üvegfestés, gyöngyfűzés, 

papírmasé) 

 

Képes megismerni segítséggel 

különböző anyagokat, 

megmunkálásuk különböző módjait.  

 

 

Képes a tanult technikák alapján 

elemi figura készítésében részt venni 

segítséggel vagy önállóan.  

 

 

Képes ismereteit alkalmazni a 

különböző természetes anyagok 

megmunkálásakor segítséggel vagy 

önállóan. 
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tulajdonságai. Termések. 

 

 

Kapcsolódási pontok: Ábrázolás, alakítás: több technika alkalmazásával tárgyak, alkotások készítése egyéni ötletek megvalósítása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Munkadarab, eszköz, plakát, üvegfestés, műanyag, viasz. 
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Témakör: Kerti munkák, növénygondozás Előzetes tudás: Kerti eszközök, munkálatok ismerete. 

 

Óraszám: 

 

50 Tantárgyi fejlesztési célok: A megszerzett ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok– Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Kerti szerszámok használatának gyakorlása 

Talajmunkák elvégzésében egyre nagyobb gyakorlat szerzése 

Az adott munkához megfelelő kerti szerszám kiválasztása 

Évszaknak megfelelő munkálatok végzése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Téli munkák a kertben, az udvaron, az utcán (hólapátolás, hó 

seprés). 

 Tavaszi munkák a kertben (ásás, gereblyézés, magvetés, 

palántázás, dugványozás, ültetés, gazolás, öntözés). 

 Nyári munkák a kertben (gazolás, gereblyézés, karózás, ültetés, 

öntözés). 

 

 Hólapátolás, hó seprés segítséggel. 

 Ásás, gereblyézés, gyakorlása. 

 Magvetés, dugványozás, palántázás 

gyakorlása segítséggel. 

 Gyom és haszonnövény közti 

különbség felismerése segítséggel 

 Öntözés együttműködéssel. 

 Gazolás gyakorlása. 

 Lombsöprű egyre önállóbb használata. 

 Virágzó és leveles dísznövények 

gondozása segítséggel, öntözés felnőtt 

felügyeletével. 

 

Képes legyen egyre nagyobb 

önállósággal a kerti szerszámok 

használatára 

Képes legyen mag, hagyma, palánta 

közti különbség megállapítására 

segítséggel vagy önállóan. 

 

 

Egyre nagyobb önállósággal legyen 

képes a kerti munkák elvégzésére 

 

 

Segítséggel legyen képes az osztály 

és folyosó növényeit gondozni, 

irányítással pedig locsolni. 
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 Őszi munkák a kertben (levélgereblyézés, levélseprés). 

 Termés begyűjtése (gesztenye, alma). 

 Növénygondozás az osztályban és a folyosón 

Kapcsolódási pontok: Környezetismeret:növényekről tanultak,Ábrázolás-alakítás: növények ábrázolása különböző technikákkal. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Ásó, kapa, gereblye, lapát, kosár, seprű, mag, hagyma, palánta, gaz, gyom, palántázás, ültetés, karó, karózás. 
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Összegzett tanulási eredmények 

a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló képes  

 felismerni a tanult textilfajtákat, a tanult öltésformák közül néhányat segítséggel tud alkalmazni; 

 egyszerű gombot felvarrni; 

 felismerni a különböző kézimunkák darabjait, eszközeit; 

 részt venni az eddig tanult és begyakorolt munkatevékenységekben; 

 részt venni a konyhai munkákban, elkészíteni egy-egy hideg, illetve egyszerű meleg ételt, ismeri az edényeket, 

eszközöket, az egyszerű konyhai gépek használatát; 

 a takarítási és gondozási munkákhoz és az adott munkadarabok elkészítéséhez szükséges anyagok és eszközök 

egyre önállóbb kiválasztására; 

 megadott helyiséget önállóan takarítani; 

 válogatni a ruhát színe, anyaga, szennyezettsége alapján, ismeri a mosás, vasalás eszközeit, használatkor a 

piktogramok utasításait figyelembe venni; 

 kívánságát és kifogásait megfogalmazni; 

 tájékozódni az üzletben, segítséggel tud néhány tételt vásárolni; 

 értelmezni a szavatossági idő jelölését. 

Tudja, hogy a termékeken hol találhatók a piktogramok, felismer közülük néhányat.  

A tanuló képes  

 tevékenységei során a piktogramokat értelmezni; 

 megismerni különböző anyagokat, megmunkálásuk különböző módjait; 

 a tanult technikák alapján elemi figura készítésében részt venni; 

 ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok megmunkálásakor. 
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Digitális kultúra 

7. évfolyam 

 

Témakör:Számítógép- kezelés Előzetes tudás: Balesetvédelmi ismeretek Óraszám: 

16 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:Szakszerű és biztonságos számítógép-használat. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

– A számítógép tartozékait megismerni. 

A számítógépes környezetben való viselkedés szabályait 

ismerni. 

Ismeretek- Tananyag: 

– Ismerkedés a számítógéppel. 

– Ismerkedés a monitorral, billentyűzettel, egérrel. 

– A számítógéppel való foglalkozások rendje, a legfontosabb 

biztonsági tudnivalók. 

 

 

Megfigyelés, gyakorlás az eszközökkel. 

Alkotómunka megfelelő szoftverekkel. 

A számítógép kezelése, a programokkal való 

tevékenység megadott lehetőségek szerint. 

 

 

A tanuló ismeri a számítógépes 

környezetben való viselkedés 

szabályait. 

Képes a számítógépet felnőtt 

jelenlétében szabályosan 

használni. 

Képes egyszerűbb 

gyakorlóprogramokkal az 

egeret és a billentyűket 

használni. 

Képes a tanult tevékenységeket 

egyre nagyobb biztonsággal és 

örömmel végezni. 

Kapcsolódási pontok:Életvitel és gyakorlat: piktogramok, jelek értelmezése; Olvasás- írás;Számolás- mérés 

Elvárt és javasolt fogalmak: Néhány, a számítógép működtetésével kapcsolatos fogalom (monitor, billentyűzet, a billentyűzeten található rövidítések, jelek, 

egér) és az alkalmazott programokhoz kapcsolódó fogalom (ikon, jel). 
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Témakör:Irodatechnika Előzetes tudás: Verbális kommunikációs készségek megfelelő 

szintje 

Óraszám: 

 

4 Tantárgyi fejlesztési célok:A megismert eszközök szabályos használata. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

– A telefont adekvátan használni (amennyiben lehet, 

mobilkészüléket is). 

– A kulturált telefonálási szokásokat megismerni. 

– Fénymásolatot készíteni segítséggel. 

Nyomtatványt (meghívó, plakát stb.) készíteni segítséggel. 

Ismeretek- Tananyag: 

– Telefon működése és használata, a fax, az üzenetrögzítő 

működése és használata. 

– Fénymásoló. 

– Nyomtató. 

 

 

Telefonálás. 

Házi hívás, helyi hívás, mobilszám hívása közötti 

különbség. 

Eltérő készülékek használata. 

Telefonos szolgáltatások lekérése (pl. pontos idő, 

faxhang stb.). 

A telefonálás anyagi vonzatának tudatosulása. 

A szakszerű használat elsajátítása.  

A másoló használata, saját munkáról másolat 

készítése. 

A nyomtatóhasználat elsajátítása, saját munka 

kinyomtatása. 

 

 

Képes kulturáltan telefonálást 

kezdeményezni és folytatni, 

tisztában van a telefonhasználat 

anyagi vonzatával. 

Képes a tanult eszközöket 

megfelelően működtetni, 

nyomtatványt, fénymásolatot 

készíteni (meghívó, plakát). 

 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: beszédkészség, szövegértés; Olvasás- írás 

Elvárt és javasolt fogalmak: Vonal, kicseng, foglalt jelzés, vonalas – mobil készülék, fax, üzenetrögzítő (a készüléken lévő jelek, 

rövidítések),fénymásolópapír, nyomtatók. 
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Témakör:Dokumentumkészítés Előzetes tudás: Betűk, számok ismerete Óraszám: 

2 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:Eligazodás a megismert programokban. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

– Változások előidézése számítógép használatával (írás – írott 

szöveg eltüntetése, ábrák színezése, színek változtatása, méret 

változtatása stb.). 

- Aktivitás a programok kezelésében. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Oktatási célú programok használata. 

– Készségfejlesztő, didaktikai célú szoftverek. 

 

 

A programoktól függően olvasás – írás vagy 

számolás. 

Tanulás, gyakorlás (egyénileg vagy választott 

társsal). 

 

 

 

 

Próbálkozik, segédkezik abban, 

hogy a képernyőn változásokat 

idézzen elő (betűnagyság, szín, 

forma megváltoztatása, rajz, 

kép készítése, tetszőleges 

változtatása). 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció; Életvitel és gyakorlat: piktogramok, jelek ismerete; Olvasás- írás; Számolás- mérés 

Elvárt és javasolt fogalmak: Betű, szám, szóköz, sorváltás. 
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Témakör:Játékprogramok Előzetes tudás: Szem- kéz koordináció Óraszám: 

14 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:Az ismert programok önálló használata. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Feladatot megérteni és a végrehajtást próbálgatni. 

A használt játékprogramot megnevezni és használatának módját 

(elindítás, bezárás, irányítás) elsajátítani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Memóriajáték. 

– Játék-, illetve tantárgyi alkalmazásokhoz kapcsolódó programok. 

 

 

 

Képek, összekapcsolódó ábrák párosítása. 

Gyakorlás tanári segítséggel. 

 

Képes különböző típusú 

játékprogramok használatát 

elsajátítani egyéni szintekhez 

mért nehézségi fokon. 
Képes az általa használt 

játékprogramot megnevezni. 

Képes elfogadni a játékprogram 

használatának időtartambeli 

korlátozását. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció; Olvasás- írás 

Elvárt és javasolt fogalmak: Valaminek a párja (összetartozik), képernyő, kép, színek (az aktuális programok használatához tartozó fogalmak). 
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8. évfolyam 

 

Témakör:Számítógép- kezelés Előzetes tudás: Képes egyszerűbb programoknál egeret és 

billentyűt használni. 

Óraszám: 

14 

 Tantárgyi fejlesztési célok:Szakszerű és biztonságos számítógép-használat. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

– A számítógép tartozékait megismerni. 

A számítógépes környezetben való viselkedés szabályait 

ismerni. 

Ismeretek- Tananyag: 

– Ismerkedés a számítógéppel. 

– Ismerkedés a monitorral, billentyűzettel, egérrel. 

– A számítógéppel való foglalkozások rendje, a legfontosabb 

biztonsági tudnivalók. 

 

Megfigyelés, gyakorlás az eszközökkel. 

Alkotómunka megfelelő szoftverekkel. 

A számítógép kezelése, a programokkal való 

tevékenység megadott lehetőségek szerint. 

 

 

A tanuló ismeri a számítógépes 

környezetben való viselkedés 

szabályait. 

Képes a számítógépet felnőtt 

jelenlétében szabályosan 

használni. 

Képes egyszerűbb 

gyakorlóprogramokkal az 

egeret és a billentyűket 

használni. 

Képes a tanult tevékenységeket 

egyre nagyobb biztonsággal és 

örömmel végezni. 

 

Kapcsolódási pontok:Életvitel és gyakorlat: piktogramok, jelek értelmezése; Olvasás- írás;Számolás- mérés 

Elvárt és javasolt fogalmak: Néhány, a számítógép működtetésével kapcsolatos fogalom (monitor, billentyűzet, a billentyűzeten található rövidítések, jelek, 

egér) és az alkalmazott programokhoz kapcsolódó fogalom (ikon, jel). 
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Témakör:Irodatechnika Előzetes tudás: Telefonhívás kezdeményezés és fogadás, tanult 

udvariassági formák alkalmazása 

Óraszám: 

 

6 Tantárgyi fejlesztési célok:A megismert eszközök szabályos használata. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

– A telefont adekvátan használni (amennyiben lehet, 

mobilkészüléket is). 

– A kulturált telefonálási szokásokat megismerni. 

– Fénymásolatot készíteni segítséggel. 

Nyomtatványt (meghívó, plakát stb.) készíteni segítséggel. 

Ismeretek- Tananyag: 

– Telefon működése és használata, a fax, az üzenetrögzítő 

működése és használata. 

– Fénymásoló. 

– Nyomtató. 

 

 

Telefonálás. 

Házi hívás, helyi hívás, mobilszám hívása közötti 

különbség. 

Eltérő készülékek használata. 

Telefonos szolgáltatások lekérése (pl. pontos idő, 

faxhang stb.). 

A telefonálás anyagi vonzatának tudatosulása. 

A szakszerű használat elsajátítása.  

A másoló használata, saját munkáról másolat 

készítése. 

A nyomtatóhasználat elsajátítása, saját munka 

kinyomtatása. 

 

Képes kulturáltan telefonálást 

kezdeményezni és folytatni, 

tisztában van a telefonhasználat 

anyagi vonzatával. 

Képes a tanult eszközöket 

megfelelően működtetni, 

nyomtatványt, fénymásolatot 

készíteni (meghívó, plakát). 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: beszédkészség, szövegértés; Olvasás- írás 

Elvárt és javasolt fogalmak: Vonal, kicseng, foglalt jelzés, vonalas – mobil készülék, szolgáltató, percdíj, előfizetés, kártyás fizetés, kézibeszélő, 

telefonzsinór, fax, üzenetrögzítő (a készüléken lévő jelek, rövidítések),fénymásolópapír, festék, nyomtatók, festékpatron/toner. 
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Témakör:Dokumentumkészítés Előzetes tudás: Betűk, számok ismerete Óraszám: 

2 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:Eligazodás a megismert programokban. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

– Változások előidézése számítógép használatával (írás – írott 

szöveg eltüntetése, ábrák színezése, színek változtatása, méret 

változtatása stb.). 

- Aktivitás a programok kezelésében. 

Ismeretek- Tananyag: 

– Oktatási célú programok használata. 

– Készségfejlesztő, didaktikai célú szoftverek. 

 

A programoktól függően olvasás – írás vagy 

számolás. 

Tanulás, gyakorlás (egyénileg vagy választott 

társsal). 

 

 

 

Próbálkozik, segédkezik abban, 

hogy a képernyőn változásokat 

idézzen elő (betűnagyság, szín, 

forma megváltoztatása, rajz, 

kép készítése, tetszőleges 

változtatása). 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció; Életvitel és gyakorlat: piktogramok, jelek ismerete; Olvasás- írás; Számolás- mérés 

Elvárt és javasolt fogalmak: Betű, szám, szóköz, sorváltás. 
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Témakör:Játékprogramok Előzetes tudás: Szem- kéz koordináció Óraszám: 

14 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:Az ismert programok önálló használata. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

Feladatot megérteni és a végrehajtást próbálgatni. 

A használt játékprogramot megnevezni és használatának módját 

(elindítás, bezárás, irányítás) elsajátítani. 

Ismeretek- Tananyag: 

– Memóriajáték. 

– Játék-, illetve tantárgyi alkalmazásokhoz kapcsolódó programok. 

 

 

Képek, összekapcsolódó ábrák párosítása. 

Gyakorlás tanári segítséggel. 

Képes különböző típusú 

játékprogramok használatát 

elsajátítani egyéni szintekhez 

mért nehézségi fokon. 
Képes az általa használt 

játékprogramot megnevezni. 

Képes elfogadni a játékprogram 

használatának időtartambeli 

korlátozását. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció; Olvasás- írás 

Elvárt és javasolt fogalmak: Valaminek a párja (összetartozik), képernyő, kép, színek (az aktuális programok használatához tartozó fogalmak). 
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Környezetismeret 

Műveltségi terület: Természettudomány és földrajz 

Évfolyam: 5-8. 

 

A tantárgy célja: bővíteni a tanuló meglévő ismereteit élő és élettelen környezetünk jelenségeiről, megfigyelések alapján következtetések levonása, 

tapasztalatok hasznosítása a környezet megóvása érdekében. Kialakítani az igényét a természet védelemére, az élőlények és környezetük kölcsönhatásainak 

megismerésén keresztül környezetkímélő és természetvédő szemlélet kialakítására, törekedni a környezet igényessé, széppé, tisztábbá formálására. 

 

Feladat: A környezetismeret tantárgy felkészíti a tanulót a természeti környezetével való harmonikus együttélésre, felismeri a környezet és saját egészsége, 

mentális épsége közötti összefüggéseket. Kialakítja igényét az épített és a természeti környezet épségének, szépségének megóvására. 

 

Elsajátíttatni a helyes egészségügyi és higiénés szokásokat, kialakítani olyan alapvető egészségügyi ismereteket, készségeket, amelyek hozzájárulnak a test 

megismeréséhez, a személyi higiénia és a megfelelő, ízléses, praktikus öltözködés iránti igény kialakulásához és az egészség védelméhez. 

 

Tudatosítani az egészséges életmód szokásrendszerét, a helyes táplálkozás, a testedzés, a sportolás jótékony hatását a mindennapokban.  

 

Megismerni a saját testet és annak működését, a betegségeket megelőzni, a leggyakrabban előforduló betegségek tüneteit, a gyógyulást elősegítő terápiákat 

megismerni és az orvos és a gyógyszerek szerepét tudatosítani. 

 

Megismerni a balesetvédelem egyszerűbb szabályait, az egészséges életmódot veszélyeztető anyagokat, azok káros hatásait és a megelőzés módját. 
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A tanuló szocializációs szintjét fejleszteni, kialakítani felelősségérzetét a természettel és embertársaival szemben, adott helyzetekben az önálló 

telefonhasználatot és a megfelelő segélykérés technikáit elsajátíttat 

 

 
 

Évfolyam 5.-6. 7.-8. 

Heti óraszám 1 2 

Éves óraszám 36 72 

 

 

 

Témakör / Évfolyam 5. 6. 7. 8. 

1. Az emberi test 9 10 20 20 

2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód 10 10 15 20 

3. Élő természet – Élőlények és környezetük 12 10 20 17 

4. Élettelen környezet – környezeti ártalmak 5 6 17 15 

Éves óraszám 36 36 72 72 
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5–6. évfolyam 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet tölt be az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében és a testi-lelki egészségre nevelésben, amennyiben megalapozza a 

helyes önismeretet, elősegíti a tanuló saját teste működésének, ápolásának megismerését, elsajátítását; lehetővé teszi a test felépítésének, jellegzetességeinek, a 

testrészek funkciójának és a szervezet összehangolt működésének megismerését. Mindezzel hozzájárul a jó közérzet feltételeinek, a komfortérzet 

kialakításának és fenntartásának megismeréséhez. 

 

A tantárgy tanítása a személyes és társas kapcsolati kompetenciákalakításához az egészséges önértékelés és a társas kapcsolatokban szükséges alkalmazkodási 

képesség fejlesztésével járul hozzá. 
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5. évfolyam 

 

Témakör: 1. Az emberi test Előzetes tudás: Testrészek megnevezése, megmutatása. 

 

Óraszám: 

 

9 Tantárgyi fejlesztési célok: Az érzékszervekre káros hatások felismertetése, megelőzése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

A testrészek nevét, funkcióját ismerni. Az érzékelés megismerése 

(látás, hallás, szaglás, tapintás). Érzékszervek károsodásának 

megelőzése, kijavítása. Segédeszközök használata, kezelése. Az 

orvosi rendelő megismerése. Gyógyszertár megismerése. Panaszok 

rövid megfogalmazása, a kapott utasítások betartása. Ismerni a belső 

szervek (szív, tüdő, máj, vese) működését. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Testrészek, érzékszervek megnevezése, funkciójuk. 

– Meglévő ismeretek rendszerezése. 

– Az érzékszervek funkciója, védelmük. 

– Ismerkedés a segédeszközökkel. 

– Az egészség fogalma, a betegségek tünetei. 

– Betegségek: megfázás, gyomorrontás, influenza és más fertőző 

betegségek. 

– Fájdalom jelzése, a fájdalom helye. 

– Gyógyszer elfogadása. 

 

 

Tükörképen ismerkedés a saját testtel.  

Egymás testrészeinek megmutatása, 

megnevezése. 

A birtokos ragok használatának gyakorlása. 

Az érzékszervek funkcióinak tapasztalat 

közbeni megismerése (szembekötősdi). 

Képösszerakás, csoportosítás, makettek 

összerakása, szervek felismerése, 

megnevezése, funkciója. 

Szem: Ne hajolj közel a könyvhöz! 

Fül: zajártalom kerülése. 

A szemüveg használata, kezelése, tisztán 

tartása. A hallókészülék használata. 

Szerepjáték: az orvosi rendelőben, a 

 

Képes legyen segítséggel testrészei, 

érzékszervei, megnevezése, mondja 

el segítséggel funkcióikat. 

 

 

Segítséggel használja a 

segédeszközöket. 

 

 

Képes legyen a tünetek 

megnevezésére kérdésekre. 

Képes legyen segítséggel a panaszok 

megfogalmazására. 
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gyógyszertárban. 

Betegségek megelőzése. 

Adott betegség tüneteinek megnevezése, a 

kezelés utasításainak betartása. 

Diéta előírásai különböző betegségek 

esetében: gyomorrontás, influenza, 

cukorbetegség, ételérzékenység, ekcéma, 

allergia. 

Egyedi problémák megbeszélése a 

foglalkozás keretében, ha lehet, orvossal, 

védőnővel. 

Maketten, képen a szerveket megfigyelni 

(elhelyezkedés, alak, szín, funkció). 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: szókincsbővítés, Mozgásnevelés: testkép, nagymozgások, Ábrázolás-alakítás: emberábrázolás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Főbb testrészek és érzékszervek megnevezése, segédeszközök nevének ismerete, panasz, gyomorrontás, diéta, megfázás, láz, 

borogatás, gyógyszer, fáj, hányinger,köptető, tünet, birtokos rag használata, fertőző, fertőzés.Látás romlása, hallás romlása, 
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Témakör: 2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód Előzetes tudás: A jó közérzet feltételeinek ismerete. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Veszélyhelyzetek felismerése, elkerülése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Önállóan kézmosás, arcmosás, fogmosás. Rendszeres testedzés.A 

vitaminok szerepét megismerni. 

Napozószerek, bőrápoló szerek önálló, szükség szerinti használata. 

Panaszok rövid megfogalmazása. Játék, munka, közlekedés során 

elvárt magatartást tudatosítani. Évszakhoz, alkalomhoz illő öltözék 

kiválasztása.Az orvos utasításait, tanácsait követni. Váratlan 

helyzetekben is helyesen viselkedni. Telefonálás, 

segítségkérés.Önfegyelem gyakorlása 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Tisztálkodás. A test tisztán tartása. Hajápolás. Körömápolás. 

– A mozgásszegény életmód veszélyeinek megismerése, a test 

edzése. 

– A vitaminforrások megismerése. 

– Veszélyforrások a szabadban (a Nap káros hatása, kullancs). 

– Az iskolások orvosi vizsgálata. 

– Egészség – betegségek. 

– Orvosi rendelő, háziorvos. 

– Az iskolában, az utcán és játék közben előforduló balesetek. 

– Sportolás, fürdőzés közben és a háztartásban történő balesetek 

megelőzése. 

– A mentőláda tartalma. 

 

Önálló mosdás, fogmosás, 

hajápolás.Hajvágás, a haj ellenőrzésének 

fontossága (tetűirtás). 

Rendszeres körömvágás, tisztítás, a 

körömrágás kerülése. 

A vitamint tartalmazó élelmiszerek 

megismerése, csoportosítása. 

Megfelelő mennyiségű folyadék 

fogyasztásának szükségessége.  

A tavaszi és nyári napozás szabályai, 

rendszeresség, fokozatosság, időtartam, 

napozószerek. Védekezés kullancscsípés 

ellen. 

Az orvosi vizsgálatok helye az iskolában, 

funkciójuk, aktív együttműködés a 

vizsgálatokon.  

Iskolaorvosi, családorvosi, szakorvosi, 

fogorvosi rendelő.  

A rendelő felkeresésének módja (rendelési 

 

Képes legyen segítséggel 

tisztálkodni. 

Ismerje segítséggel a veszélyeket. 

 

 

Veszélyhelyzetek ismerete. 

 

 

Legyen együttműködő orvosi 

vizsgálaton. 

 

 

Segítséggel megfelelő öltözék 

kiválasztása. 
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– A felnőttek értesítésének módja baleset esetén. 

 

idő, szükséges dokumentumok, tiszta, 

rendezett öltözék, panasz részletes 

elmondása). 

Tanulmányi séta, megfigyelési szempontok 

szerint (balesetveszély, káros tevékenységek 

felismerése, orvosi rendelő). 

Balesetek (az élet minden területén), 

viselkedés strandon, a Balatonban 

(természetes vizekben), háztartási baleset 

esetén, ok-okozati összefüggések 

felismerése, tanulságok levonása. 

A mentőláda tartalmának megismerése, a 

benne lévő eszközök és szerek használatának 

megismerése (kötszer, fertőtlenítő). 

Telefon használata (segítségkérés), 

segélykérő telefonszámok ismerete 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs, kifejező készség. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A használt tisztálkodási eszközök és anyagok, funkciójuk, a különböző hajtípusok mosószerei (száraz, zsíros). 

Orvosi vizsgálattal, gyógyszerezéssel kapcsolatos fogalmak (lázmérő, sóhajtás, száj kitátása [miért?]hallgató, gyógyszer, védőoltás, steril, géz, vérvétel, 

vizeletvizsgálat, lelet, beutaló, fúró, fogtömés, fogkő, röntgen, foghúzás). 

Egészséges életmóddal, napozással kapcsolatos fogalmak. 
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Témakör: 3. Élő természet – Élőlények és környezetük Előzetes tudás: Élő és élettelen biztos elkülönítése. 

 

Óraszám: 

 

12 Tantárgyi fejlesztési célok: Annak belátása, hogy mi emberek is a természet részei vagyunk. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Növényeket, állatokat felismerni, tulajdonságaikat megnevezni. 

A megszerzett ismereteket önállóan alkalmazni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Az élő természet nagy csoportjai: növény, állat, tulajdonságai, 

életmódja, haszna. 

– Időjárás hatása a növényekre, állatokra. 

– A környezet hatása az élőlényekre (szárazság, aszály, árvíz, 

szélsőséges időjárás). 

 

A tanult élőlények változó szempontú 

csoportosítása. 

Az emberi tevékenység szerepe a növények, 

állatok életében. 

Megfigyelések. 

Az ember alkalmazkodása az időjárás 

változásaihoz. 

Képek összerakása, válogatása, 

csoportosítása, kísérletek. 

 

 

 

Főfogalmi csoportosítás az állat- és 

növényvilágban segítséggel. 

Élőlények tulajdonságait, élőhelyét, 

hasznát segítséggel tudja elmondani. 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs bővítése, Ábrázolás-alakítás: természetábrázolás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Élőlény, élettelen, hasznos, káros, életfeltétel, gyökér, törzs, korona, termés,pusztulás, áradás, katasztrófa; 

szaporítás, születés, növekedés, elmúlás. 
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Témakör: 4. Élettelen környezet – Környezeti ártalmak Előzetes tudás: A víz és levegő nélkülözhetetlen az élethez. 

 

Óraszám: 

 

5 Tantárgyi fejlesztési célok: A napfény nélkülözhetetlenségének felismerése, káros hatások kivédésének lehetőségei. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A halmazállapotokat felismerni és megnevezni. 

Településén található folyóvizek (forrás, patak, folyó, tó) 

felkeresése, megfigyelése.Víz értékének megismerése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Az élő és élettelen természet megfigyelése. 

– Az élet alapvető feltételei. 

– Levegő, víz, napfény összetevői, ártalmai. 

– A felszíni vizek (forrás, patak, folyó, tó, tenger). 

– A víz halmazállapotai. 

 

 

Élő és élettelen differenciálása.  

Ismerkedés az élet alapvető feltételeivel. 

Tudatos törekvés az értékek óvására. 

Környezet- és természetvédelem köréből 

képek keresése, tanulmányi séta, kísérletek.  

Élmények, képek a magas vízállású Dunáról, 

helyi folyókról. 

Térkép, földgömb nézegetése, a víz jelzése 

(kék szín keresése). 

Kísérletek a víz halmazállapotával 

kapcsolatban. 

Csapadékfajták megfigyelése (pára, köd, dér, 

zúzmara, harmat). 

Bővebben a víz, a harmat, a pára, a jég 

jellemzői, megfigyelése. 

Kísérletek. Élő és élettelen differenciálása. 

Az élet feltételeinek ismerete. 

Szárazság, árvíz – képek nézegetése 

 

Ismeri a víz halmazállapotait 

segítséggel. 

Óvja a környezetét! 
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Kapcsolódási pontok:Életvitel és gyakorlat: közvetlen környezet tisztántartása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Halmazállapot, levegő, láthatatlan, gőz, csapadék, pára, köd, dér, zúzmara, harmat, árvíz, híd, gát, menekülés, életveszély, 

mentés,térkép, földgömb, atlasz. 

 

 

 

6. évfolyam 

 

Témakör: 1. Az emberi test Előzetes tudás: Testrészek megnevezése, megmutatása. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Az érzékszervekre káros hatások felismertetése, megelőzése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

A testrészek nevét, funkcióját ismerni. Az érzékelés megismerése 

(látás, hallás, szaglás, tapintás). Érzékszervek károsodásának 

megelőzése, kijavítása. Segédeszközök használata, kezelése. Az 

orvosi rendelő megismerése. Gyógyszertár megismerése. Panaszok 

rövid megfogalmazása, a kapott utasítások betartása. Ismerni a belső 

szervek (szív, tüdő, máj, vese) működését. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Testrészek, érzékszervek megnevezése, funkciójuk. 

– Meglévő ismeretek rendszerezése. 

 

Tükörképen ismerkedés a saját testtel.  

Egymás testrészeinek megmutatása, 

megnevezése. 

A birtokos ragok használatának gyakorlása. 

Az érzékszervek funkcióinak tapasztalat 

közbeni megismerése (szembekötősdi). 

Képösszerakás, csoportosítás, makettek 

összerakása, szervek felismerése, 

megnevezése, funkciója. 

 

Képes legyen segítséggel testrészei, 

érzékszervei, megnevezése, mondja 

el segítséggel funkcióikat. 

 

 

Segítséggel használja a 

segédeszközöket. 

 

 

Képes legyen a tünetek 

megnevezésére kérdésekre. 

Képes legyen segítséggel a panaszok 

megfogalmazására. 
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– Az érzékszervek funkciója, védelmük. 

– Ismerkedés a segédeszközökkel. 

– Az egészség fogalma, a betegségek tünetei. 

– Betegségek: megfázás, gyomorrontás, influenza és más fertőző 

betegségek. 

– Fájdalom jelzése, a fájdalom helye. 

– Gyógyszer elfogadása. 

 

Szem: Ne hajolj közel a könyvhöz! 

Fül: zajártalom kerülése. 

A szemüveg használata, kezelése, tisztán 

tartása. A hallókészülék használata. 

Szerepjáték: az orvosi rendelőben, a 

gyógyszertárban. 

Betegségek megelőzése. 

Adott betegség tüneteinek megnevezése, a 

kezelés utasításainak betartása. 

Diéta előírásai különböző betegségek 

esetében: gyomorrontás, influenza, 

cukorbetegség, ételérzékenység, ekcéma, 

allergia. 

Egyedi problémák megbeszélése a 

foglalkozás keretében, ha lehet, orvossal, 

védőnővel. 

Maketten, képen a szerveket megfigyelni 

(elhelyezkedés, alak, szín, funkció). 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: szókincsbővítés, Mozgásnevelés: testkép, nagymozgások, Ábrázolás-alakítás: emberábrázolás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Főbb testrészek és érzékszervek megnevezése, segédeszközök nevének ismerete, panasz, gyomorrontás, diéta, megfázás, láz, 

borogatás, gyógyszer, fáj, hányinger,köptető, tünet, birtokos rag használata, fertőző, fertőzés.Látás romlása, hallás romlása, 
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Témakör: 2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód Előzetes tudás: A jó közérzet feltételeinek ismerete. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Veszélyhelyzetek felismerése, elkerülése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Önállóan kézmosás, arcmosás, fogmosás. Rendszeres testedzés.A 

vitaminok szerepét megismerni. 

Napozószerek, bőrápoló szerek önálló, szükség szerinti használata. 

Panaszok rövid megfogalmazása. Játék, munka, közlekedés során 

elvárt magatartást tudatosítani. Évszakhoz, alkalomhoz illő öltözék 

kiválasztása.Az orvos utasításait, tanácsait követni. Váratlan 

helyzetekben is helyesen viselkedni. Telefonálás, 

segítségkérés.Önfegyelem gyakorlása 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Tisztálkodás. A test tisztán tartása. Hajápolás. Körömápolás. 

– A mozgásszegény életmód veszélyeinek megismerése, a test 

edzése. 

– A vitaminforrások megismerése. 

– Veszélyforrások a szabadban (a Nap káros hatása, kullancs). 

– Az iskolások orvosi vizsgálata. 

– Egészség – betegségek. 

– Orvosi rendelő, háziorvos. 

– Az iskolában, az utcán és játék közben előforduló balesetek. 

– Sportolás, fürdőzés közben és a háztartásban történő balesetek 

megelőzése. 

– A mentőláda tartalma. 

 

Önálló mosdás, fogmosás, 

hajápolás.Hajvágás, a haj ellenőrzésének 

fontossága (tetűirtás). 

Rendszeres körömvágás, tisztítás, a 

körömrágás kerülése. 

A vitamint tartalmazó élelmiszerek 

megismerése, csoportosítása. 

Megfelelő mennyiségű folyadék 

fogyasztásának szükségessége.  

A tavaszi és nyári napozás szabályai, 

rendszeresség, fokozatosság, időtartam, 

napozószerek. Védekezés kullancscsípés 

ellen. 

Az orvosi vizsgálatok helye az iskolában, 

funkciójuk, aktív együttműködés a 

vizsgálatokon.  

Iskolaorvosi, családorvosi, szakorvosi, 

fogorvosi rendelő.  

A rendelő felkeresésének módja (rendelési 

 

Képes legyen segítséggel 

tisztálkodni. 

Ismerje segítséggel a veszélyeket. 

 

 

Veszélyhelyzetek ismerete. 

 

 

Legyen együttműködő orvosi 

vizsgálaton. 

 

 

Segítséggel megfelelő öltözék 

kiválasztása. 
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– A felnőttek értesítésének módja baleset esetén. 

 

idő, szükséges dokumentumok, tiszta, 

rendezett öltözék, panasz részletes 

elmondása). 

Tanulmányi séta, megfigyelési szempontok 

szerint (balesetveszély, káros tevékenységek 

felismerése, orvosi rendelő). 

Balesetek (az élet minden területén), 

viselkedés strandon, a Balatonban 

(természetes vizekben), háztartási baleset 

esetén, ok-okozati összefüggések 

felismerése, tanulságok levonása. 

A mentőláda tartalmának megismerése, a 

benne lévő eszközök és szerek használatának 

megismerése (kötszer, fertőtlenítő). 

Telefon használata (segítségkérés), 

segélykérő telefonszámok ismerete 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs, kifejező készség. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A használt tisztálkodási eszközök és anyagok, funkciójuk, a különböző hajtípusok mosószerei (száraz, zsíros). 

Orvosi vizsgálattal, gyógyszerezéssel kapcsolatos fogalmak (lázmérő, sóhajtás, száj kitátása [miért?]hallgató, gyógyszer, védőoltás, steril, géz, vérvétel, 

vizeletvizsgálat, lelet, beutaló, fúró, fogtömés, fogkő, röntgen, foghúzás). 

Egészséges életmóddal, napozással kapcsolatos fogalmak. 
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Témakör: 3. Élő természet – Élőlények és környezetük Előzetes tudás: Élő és élettelen biztos elkülönítése. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok: Annak belátása, hogy mi emberek is a természet részei vagyunk. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Növényeket, állatokat felismerni, tulajdonságaikat megnevezni. 

A megszerzett ismereteket önállóan alkalmazni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Az élő természet nagy csoportjai: növény, állat, tulajdonságai, 

életmódja, haszna. 

– Időjárás hatása a növényekre, állatokra. 

– A környezet hatása az élőlényekre (szárazság, aszály, árvíz, 

szélsőséges időjárás). 

 

A tanult élőlények változó szempontú 

csoportosítása. 

Az emberi tevékenység szerepe a növények, 

állatok életében. 

Megfigyelések. 

Az ember alkalmazkodása az időjárás 

változásaihoz. 

Képek összerakása, válogatása, 

csoportosítása, kísérletek. 

 

 

 

 

Főfogalmi csoportosítás az állat- és 

növényvilágban segítséggel. 

Élőlények tulajdonságait, élőhelyét, 

hasznát segítséggel tudja elmondani. 

 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs bővítése, Ábrázolás-alakítás: természetábrázolás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Élőlény, élettelen, hasznos, káros, életfeltétel, gyökér, törzs, korona, termés,pusztulás, áradás, katasztrófa; 

szaporítás, születés, növekedés, elmúlás. 
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Témakör: 4. Élettelen környezet – Környezeti ártalmak Előzetes tudás: A víz és levegő nélkülözhetetlen az élethez. 

 

Óraszám: 

 

6 Tantárgyi fejlesztési célok: A napfény nélkülözhetetlenségének felismerése, káros hatások kivédésének lehetőségei. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A halmazállapotokat felismerni és megnevezni. 

Településén található folyóvizek (forrás, patak, folyó, tó) 

felkeresése, megfigyelése.Víz értékének megismerése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Az élő és élettelen természet megfigyelése. 

– Az élet alapvető feltételei. 

– Levegő, víz, napfény összetevői, ártalmai. 

– A felszíni vizek (forrás, patak, folyó, tó, tenger). 

– A víz halmazállapotai. 

 

 

Élő és élettelen differenciálása.  

Ismerkedés az élet alapvető feltételeivel. 

Tudatos törekvés az értékek óvására. 

Környezet- és természetvédelem köréből 

képek keresése, tanulmányi séta, kísérletek.  

Élmények, képek a magas vízállású Dunáról, 

helyi folyókról. 

Térkép, földgömb nézegetése, a víz jelzése 

(kék szín keresése). 

Kísérletek a víz halmazállapotával 

kapcsolatban. 

Csapadékfajták megfigyelése (pára, köd, dér, 

zúzmara, harmat). 

Bővebben a víz, a harmat, a pára, a jég 

jellemzői, megfigyelése. 

Kísérletek. Élő és élettelen differenciálása. 

Az élet feltételeinek ismerete. 

Szárazság, árvíz – képek nézegetése 

 

Ismeri a víz halmazállapotait 

segítséggel. 

Óvja a környezetét! 
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Kapcsolódási pontok:Életvitel és gyakorlat: közvetlen környezet tisztántartása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Halmazállapot, levegő, láthatatlan, gőz, csapadék, pára, köd, dér, zúzmara, harmat, árvíz, híd, gát, menekülés, életveszély, 

mentés,térkép, földgömb, atlasz. 

 

 

Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes  

 felismerni, megmutatni testrészeit, érzékszerveit, ismeri azok elemi funkcióit; 

 érzékszerveire vigyázni, a szükséges segédeszközöket megfelelően használni; 

 teste reakcióit érzékelni, a változásokat jelezni, panaszait megfogalmazni; 

 testét ápolni, öltözékét rendezetten, tisztán tartani, gondozni; 

 őszintén, bizalommal együttműködni orvosi vizsgálaton az egészségügyi dolgozókkal; 

 főfogalmi csoportosításokat végezni az állat- és növényvilág körében.  

 a környezetben található élőlényekről, élőhelyeikről, testfelépítésük legjellemzőbb tulajdonságairól ismereteket szerezni, 

rendszerezni; 

 felismerni a víznek mint nélkülözhetetlen, éltető elemnek a jelentőségét, megjelenési formáit (halmazállapotát) és a felszíni vizek 

folyásait; 

 egyszerű környezetmegóvó tevékenységet végezni (szemétszedés, törekvés a víz takarékos használatára); 

 halmazállapotok differenciálására, a csapadékfajták megkülönböztetésére.  
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7–8. évfolyam 

 

A tantárgy kiemelt szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén, a természeti környezetben megfelelő viselkedésre neveléssel, az állat- és növényvilág 

nyugalmának megőrzése érdekében, és a felelős viselkedés kialakításában a közösségi környezetben. 

 

A nemzeti öntudat fejlődéséhez és a hazafias neveléshez a közösségi terek, az épített és természeti környezet ápolásával, a rend és tisztaság fokozott 

védelmével járul hozzá. 

 

Kiemelt szerepet játszik a tantárgy a testi és lelki egészségre nevelésben az egészségre káros szokások felismertetésével, kialakulásuk tudatos elkerülésére 

neveléssel, igény felkeltésével a tiszta, gondozott környezet megteremtésére és megóvására, és a tanuló értelmi képességeinek megfelelő ismeretek nyújtásával 

a testi változások megismerésére és elfogadására. 

 

A tantárgy a médiatudatosságra nevelésben fontos szerepet tölt be a médiumok felhasználásának megismertetésével és a tanulók látókörének szélesítésével. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciákfejlesztéséhez hozzájárul a környezet és az egészség megóvására nevelés és a betegségek megelőzése 

érdekében történő közösségi kezdeményezésekben, társadalmi megmozdulásokban való részvétel. 
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7. évfolyam 

 

Témakör: 1. Az emberi test Előzetes tudás: Az orvosi vizsgálattól való félelem nem 

megalapozott, leküzdhető. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok: Segítségkérés megfelelő módon szükséges esetekben. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Törekvés a kapkodás, a pánik elkerülésére. 

Saját testrészek, érzékszervek biztos ismerete. Érzések, tapasztalatok 

megfogalmazása. Jó helyzet-felismerési képesség kialakulása, 

kívánságok megfogalmazása. Ismereteket szerzése a védőoltásokkal, 

elsősegélynyújtással kapcsolatban. Törekvés a kapkodás, a pánik 

elkerülésére. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Testrészek, érzékszervek, belső szervek, funkciójuk, védelmük. 

– Segédeszközök védelme és fontossága. 

– Betegség témakör bővítése: torokgyulladás, középfülgyulladás, 

bárányhimlő, herpesz, bőrbetegségek. 

– Betegségmegelőzés, védőoltások szükségessége.  

 

Testrészek megnevezése, megmutatása.  

Könyvben és maketten a csontváz és a belső 

szervek nézegetése, felismerése. 

Szemüveg, hallókészülék, lúdtalpbetét 

használata, tisztítása, tárolása. 

Lázmérés, vérnyomásmérés. 

Saját tapasztalat alapján az említett 

betegségek tünetei és az alkalmazott terápia. 

Beszámoló saját tapasztalatokról, oltási 

könyv adatainak megbeszélése. 

Az orvos vagy felnőtt értesítésének módja. 

Telefonálás gyakorlása. 

 

 

Legyenek elemi ismeretei a test 

biológiai működéséről. 

 

 

Segítséggel tudja tisztántartani 

segédeszközeit. 

 

 

Tudja segítséggel, hogy betegség 

esetén hova kell fordulni, ismerje az 

egészségügyi intézmények 

funkcióját. 
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– Az elsősegélynyújtás elemeinek gyakorlása.  

– Teendők saját vagy társai rosszulléte, betegsége, rossz közérzete 

esetén. 

 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs, élmények, tapasztalatok megfogalmazása, Ábrázolás, alakítás: emberábrázolás. 

 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Az emberi testtel, betegségekkel kapcsolatos fogalmak, szókincs. Éles a látásom, homályosan látok. Nem hallom, most jól 

hallom. 
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Témakör: 2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód Előzetes tudás: Serdülőkori változások elfogadása. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: Az egészségre káros szokások kialakulásának tudatos kerülése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok 

 

A gyógyszereléssel kapcsolatos utasítások pontos betartása. 

Az egészséges életmód fontosságának ismerete. Ismerni a serdülés 

jeleit, a bekövetkező változásokat, következményeket, és felelősséget. 

Az egészséges életmód fontosságát, módjait megismerni, törekedni a 

helyes szokások kialakítására. Megérteni a káros szokásokkal 

kapcsolatos betegségek, kóros állapotok megelőzésének fontosságát. 

Szükséges esetekben használni a telefont. Néhány fontos 

telefonszámot ismerni. 

Megjelenés, viselkedés az orvosi vizsgálat során. A gyógyszereléssel 

kapcsolatos utasítások pontos betartása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– A test tisztán tartása. 

– A serdülőkor jellemzői. 

– A test edzése. 

– Ideális testsúly. 

– Helyes, helytelen táplálkozás. 

 

Önálló mosdás, fürdés, hajmosás, hajszárítás. 

Rendszeres mozgás, testedzés. 

Egészségtelen, veszélyes (válogatás, 

csoportosítás). 

Beszélgetés, saját élmények a káros 

szokásokkal kapcsolatban. 

A családban, környezetében szerzett 

tapasztalatok megvitatása. Vélemények 

ütköztetése. 

Eseményképek, filmek elemzése. 

Az értesítés módja, szerepjáték, telefonálás 

gyakorlása. 

Gyakorlás, kisebb sebek ellátása, 

fertőtlenítés.Tanulmányi séta orvosi 

rendelőkben.Gyógyszer, adagolás, recept. 

Ruhák válogatása. 

 

Képes a testi higiénia, a mozgás, a 

szabad levegőn való tartózkodás 

iránti igényét fejleszteni, önállóan 

törődni magával. 

 

 

Képes a balesetveszélyt felismerni, 

elkerülni, életkorának és értelmi 

szintjének megfelelően segítséget 

kérni és nyújtani. 

 

 

Képes ruházatát ízlésesen 

kiválogatni, gondozni, tisztán tartani 

segítséggel. 
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– Kerülendő élelmiszerek és üdítők. 

– Veszélyforrások (dohányzás, szeszes italok, a nemi úton terjedő 

betegségek). 

– Iskolai, háztartási és utcai balesetek. 

– Balesetek megelőzésének lehetőségei. 

– Baleset estén felnőtt értesítése, mentő hívása. 

– A mentők munkája. 

– A mentőláda szerepe.  

– Az orvosi vizsgálathoz szükséges dokumentáció. 

– A gyógyszerek használata (gyógyszer, adagolás, recept). 

– Szexualitással kapcsolatos ismeretek. 

– A súlyfelesleg káros hatásai. 

 A mentőláda szerepe.  

 Az orvosi vizsgálathoz szükséges dokumentáció. 

 A gyógyszerek használata. 

 Szexualitással kapcsolatos ismeretek. 

 Alkalomhoz illő ruházat kiválasztása. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szövegértés, Életvitel és gyakorlat: piktogramok, egészséges táplálkozás, Testnevelés: rendszeres testmozgás, 

edzettség. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Súlyfelesleg, önfegyelem, körültekintő, nyugodt, figyelmes, tárcsázás, foglalt, kicseng, vizsgálat, lázmérés, vérvétel, 

vizeletvizsgálat, lelet, beutaló, fúró, fogtömés, fogkő, röntgen, foghúzás, serdülés, nemijellemzők, súlyfelesleg, önfegyelem. Magasság és súly közötti helyes 

arány. 

Személyes adat, igazolvány, TB-kártya, telefonszám. 
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Témakör: 3. Élő természet – Élőlények és környezetük Előzetes tudás:  

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: A tiszta környezet megteremtése és megóvása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Tájékozódni a tanult ismeretek alapján kis segítséggel könyvekben. 

Gyógyteát fogyasztani (készíteni) szükség esetén, ismert 

helyzetekben. Felismerni a fűszereket illatukról, tájékozódni élettani 

hatásukról, használatukról. Tájékozódni a tanult ismeretek alapján kis 

segítséggel a térképen, és a könyvekben. Részvétel környezetvédelmi 

akciókban, Föld Napja, Madarak- és fák napja, hulladékgyűjtő akciók 

stb.. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Növények, állatok, emberek. 

– Ismerkedés a gyógynövényekkel (kamilla, hársvirág, csipkebogyó, 

kakukkfű). 

– A fűszernövények megismerése, használatuk(babér, köménymag, 

majoránna, fokhagyma, bors stb.). 

– A föld tájainak növényei, állatai (sarkvidék, hegyvidék, sivatag, 

őserdő). 

– Az ember szerepe az élő természet megóvásában. 

– Tájvédelmi terület megtekintése.  

– A védett növények és állatok fogalmának megismerése. 

 

Tápláléklánc összeállítása. 

Csoportosítás, válogatás. 

Gyógytea készítése: borogatás – kamilla, 

köhögés – hársvirág stb. 

A fűszernövények megismerése és 

kipróbálása az ételek készítésénél.  

Játékos felismerés bekötött szemmel, illat 

alapján. 

Tájak és jellegzetes élőlények (összefüggés 

az éghajlat és a növény- és állatvilág között). 

Néhány környezetében élő védett növény, 

állat felismerése. 

Takarékoskodni az erőforrásokkal: víz, 

villany, gáz használata során, szelektív 

hulladékgyűjtés, veszélyes anyagok 

elkülönítése (elemek, gumiabroncs stb.) 

 

 

Ismerje segítséggel a helyes és 

helytelen táplálkozást.  

 

 

Képes néhány védett növényt, állatot 

és a természetvédelem fogalmát 

ismerni segítséggel. 

 

 

Képes segítséggel, együttműködve 

elemi ismereteket szerezni a növény- 

és állatvilágról, azok élőhelyeiről, 

hasznukról, kárukról, környezeti 

hatásokról és azok 

következményeiről, felismerni az 

élőlényeket és környezetük 

kölcsönhatásait. 
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– Környezetvédelmi ismeretek: szelektív hulladékgyűjtés  

 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs, kapcsolódó irodalmi alkotások, Életvitel és gyakorlat: fűszerek, gyógynövények a táplálkozásban, vásárlás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Tápláléklánc, kamilla, hársfa, bodza, tájvédelem, bors, fahéj, szegfűszeg, vanília, kakaó, csokoládé; 

bőrszín, arcberendezés. 
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Témakör: 4. Élettelen környezet – Környezeti ártalmak Előzetes tudás: Szelektív hulladékgyűjtés fontossága. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Tájékozódás térképen, térkép jelzéseinek megismerése.A tiszta környezet megteremtése és megóvása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Alkalmazni a tanult ismereteket. Tiszta víz, levegő, napfény 

fontosságát tudatosítani. A légszennyezés jellegzetes szagát 

felismerni. 

Törekedni a tiszta környezet megtartására. Ismerni a térképen 

alkalmazott legfontosabb színeket és jelzéseket. Saját megfigyeléseiről 

beszámolni. 

Kísérletek végzésében aktívan részt venni. A rend és tisztaság iránti 

igényét kialakítani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Az élő és élettelen természet megfigyelése. 

– Csapadékfajták megfigyelése. 

– A víz körforgása. 

– A felszíni vízfolyások (forrás, patak, folyó, tó). 

– Felszíni formák (hegy, síkság). 

– Összefüggés a felszíni és időjárási viszonyok és az élő természet 

 

Csoportosítás. 

Térkép nézegetése, térképjelek megismerése, 

térkép színezése. 

Magyarország domborzati térképének 

tanulmányozása. 

Terepasztalon felszíni formák kialakítása.  

Képek gyűjtése, rendszerezése. 

Időjárás megfigyelése, a megfigyelések 

lejegyzése, figyelemmel kisérése, 

következtetések levonása.  

Változások megfigyelése (olvadás, oldódás, 

égés). 

 

 

Képes tájékozódni a kis segítséggel a 

térképen, és a könyvekben. 

 

 

Ismeri a környezetszennyezés 

fogalmát és a környezetet károsító 

anyagokat. 

 

 

Képes fejlettségi szintjének 

megfelelően segítséggel kialakítani 

környezetvédő szemléletét.  

Képes segítséggel alkalmazni a tanult 

ismereteket, legyen aktív kísérletek 

végzésekor, tudjon beszámolni saját 

megfigyeléseiről együttműködéssel. 
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feltételei között. 

– Élettelen anyagok érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése. 

– Víz, levegő, talaj védelme. 

Kapcsolódási pontok:Társadalmi ismeretek: föld országai, természeti kincsek, Ábrázolás, alakítás: természet-ábrázolás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Híd, térkép, földgömb, atlasz, jelzés, síkság, hegy, folyó, tenger, óceán, környezetiártalom, környezetvédelem, tűzhányó, vulkán, 

földrengés. 
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8. évfolyam 

 

Témakör: 1. Az emberi test Előzetes tudás: Az orvosi vizsgálattól való félelem nem 

megalapozott, leküzdhető. 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Segítségkérés megfelelő módon szükséges esetekben. 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Törekvés a kapkodás, a pánik elkerülésére. 

Saját testrészek, érzékszervek biztos ismerete. Érzések, tapasztalatok 

megfogalmazása. Jó helyzet-felismerési képesség kialakulása, 

kívánságok megfogalmazása. Ismereteket szerzése a védőoltásokkal, 

elsősegélynyújtással kapcsolatban. Törekvés a kapkodás, a pánik 

elkerülésére. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Testrészek, érzékszervek, belső szervek, funkciójuk, védelmük. 

– Segédeszközök védelme és fontossága. 

– Betegség témakör bővítése: torokgyulladás, középfülgyulladás, 

bárányhimlő, herpesz, bőrbetegségek. 

– Betegségmegelőzés, védőoltások szükségessége.  

– Az elsősegélynyújtás elemeinek gyakorlása.  

– Teendők saját vagy társai rosszulléte, betegsége, rossz közérzete 

esetén. 

 

Testrészek megnevezése, megmutatása.  

Könyvben és maketten a csontváz és a belső 

szervek nézegetése, felismerése. 

Szemüveg, hallókészülék, lúdtalpbetét 

használata, tisztítása, tárolása. 

Lázmérés, vérnyomásmérés. 

Saját tapasztalat alapján az említett 

betegségek tünetei és az alkalmazott terápia. 

Beszámoló saját tapasztalatokról, oltási 

könyv adatainak megbeszélése. 

Az orvos vagy felnőtt értesítésének módja. 

Telefonálás gyakorlása. 

 

 

 

 

Legyenek elemi ismeretei a test 

biológiai működéséről. 

 

 

Segítséggel tudja tisztántartani 

segédeszközeit. 

 

 

Tudja segítséggel, hogy betegség 

esetén hova kell fordulni, ismerje az 

egészségügyi intézmények 

funkcióját. 
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Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs, élmények, tapasztalatok megfogalmazása, Ábrázolás, alakítás: emberábrázolás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Az emberi testtel, betegségekkel kapcsolatos fogalmak, szókincs. Éles a látásom, homályosan látok. Nem hallom, most jól 

hallom. 
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Témakör: 2. Egészségmegőrzés – Egészséges életmód Előzetes tudás: Serdülőkori változások elfogadása. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Az egészségre káros szokások kialakulásának tudatos kerülése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok 

A gyógyszereléssel kapcsolatos utasítások pontos betartása. 

Az egészséges életmód fontosságának ismerete. Ismerni a serdülés 

jeleit, a bekövetkező változásokat, következményeket, és felelősséget. 

Az egészséges életmód fontosságát, módjait megismerni, törekedni a 

helyes szokások kialakítására. Megérteni a káros szokásokkal 

kapcsolatos betegségek, kóros állapotok megelőzésének fontosságát. 

Szükséges esetekben használni a telefont. Néhány fontos 

telefonszámot ismerni. 

Megjelenés, viselkedés az orvosi vizsgálat során. A gyógyszereléssel 

kapcsolatos utasítások pontos betartása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– A test tisztán tartása. 

– A serdülőkor jellemzői. 

– A test edzése. 

– Ideális testsúly. 

– Helyes, helytelen táplálkozás. 

– Kerülendő élelmiszerek és üdítők. 

– Veszélyforrások (dohányzás, szeszes italok, a nemi úton terjedő 

 

Önálló mosdás, fürdés, hajmosás, hajszárítás. 

Rendszeres mozgás, testedzés. 

Egészségtelen, veszélyes (válogatás, 

csoportosítás). 

Beszélgetés, saját élmények a káros 

szokásokkal kapcsolatban. 

A családban, környezetében szerzett 

tapasztalatok megvitatása. Vélemények 

ütköztetése. 

Eseményképek, filmek elemzése. 

Az értesítés módja, szerepjáték, telefonálás 

gyakorlása. 

Gyakorlás, kisebb sebek ellátása, 

fertőtlenítés.Tanulmányi séta orvosi 

rendelőkben.Gyógyszer, adagolás, recept. 

Ruhák válogatása. 

 

 

 

 

Képes a testi higiénia, a mozgás, a 

szabad levegőn való tartózkodás 

iránti igényét fejleszteni, önállóan 

törődni magáva. 

 

 

Képes a balesetveszélyt felismerni, 

elkerülni, életkorának és értelmi 

szintjének megfelelően segítséget 

kérni és nyújtani. 

 

 

Képes ruházatát ízlésesen 

kiválogatni, gondozni, tisztán tartani 

segítséggel. 
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betegségek). 

– Iskolai, háztartási és utcai balesetek. 

– Balesetek megelőzésének lehetőségei. 

– Baleset estén felnőtt értesítése, mentő hívása. 

– A mentők munkája. 

– A mentőláda szerepe.  

– Az orvosi vizsgálathoz szükséges dokumentáció. 

– A gyógyszerek használata (gyógyszer, adagolás, recept). 

– Szexualitással kapcsolatos ismeretek. 

– A súlyfelesleg káros hatásai. 

 A mentőláda szerepe.  

 Az orvosi vizsgálathoz szükséges dokumentáció. 

 A gyógyszerek használata. 

 Szexualitással kapcsolatos ismeretek. 

 Alkalomhoz illő ruházat kiválasztása. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szövegértés, Életvitel és gyakorlat: piktogramok, egészséges táplálkozás, Testnevelés: rendszeres testmozgás, 

edzettség. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Súlyfelesleg, önfegyelem, körültekintő, nyugodt, figyelmes, tárcsázás, foglalt, kicseng, vizsgálat, lázmérés, vérvétel, 

vizeletvizsgálat, lelet, beutaló, fúró, fogtömés, fogkő, röntgen, foghúzás, serdülés, nemijellemzők, súlyfelesleg, önfegyelem. Magasság és súly közötti helyes 

arány. 

Személyes adat, igazolvány, TB-kártya, telefonszám. 
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Témakör: 3. Élő természet – Élőlények és környezetük Előzetes tudás:  

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: A tiszta környezet megteremtése és megóvása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Tájékozódni a tanult ismeretek alapján kis segítséggel könyvekben. 

Gyógyteát fogyasztani (készíteni) szükség esetén, ismert 

helyzetekben. Felismerni a fűszereket illatukról, tájékozódni élettani 

hatásukról, használatukról. Tájékozódni a tanult ismeretek alapján kis 

segítséggel a térképen, és a könyvekben. Részvétel környezetvédelmi 

akciókban, Föld Napja, Madarak- és fák napja, hulladékgyűjtő akciók 

stb.. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Növények, állatok, emberek. 

– Ismerkedés a gyógynövényekkel (kamilla, hársvirág, csipkebogyó, 

kakukkfű). 

– A fűszernövények megismerése, használatuk(babér, köménymag, 

majoránna, fokhagyma, bors stb.). 

– A föld tájainak növényei, állatai (sarkvidék, hegyvidék, sivatag, 

őserdő). 

– Az ember szerepe az élő természet megóvásában. 

– Tájvédelmi terület megtekintése.  

– A védett növények és állatok fogalmának megismerése. 

 

Tápláléklánc összeállítása. 

Csoportosítás, válogatás. 

Gyógytea készítése: borogatás – kamilla, 

köhögés – hársvirág stb. 

A fűszernövények megismerése és 

kipróbálása az ételek készítésénél.  

Játékos felismerés bekötött szemmel, illat 

alapján. 

Tájak és jellegzetes élőlények (összefüggés 

az éghajlat és a növény- és állatvilág között). 

Néhány környezetében élő védett növény, 

állat felismerése. 

Takarékoskodni az erőforrásokkal: víz, 

villany, gáz használata során, szelektív 

hulladékgyűjtés, veszélyes anyagok 

elkülönítése (elemek, gumiabroncs stb.) 

 

 

Ismerje segítséggel a helyes és 

helytelen táplálkozást.  

 

 

Képes néhány védett növényt, állatot 

és a természetvédelem fogalmát 

ismerni segítséggel. 

 

 

Képes segítséggel, együttműködve 

elemi ismereteket szerezni a növény- 

és állatvilágról, azok élőhelyeiről, 

hasznukról, kárukról, környezeti 

hatásokról és azok 

következményeiről, felismerni az 

élőlényeket és környezetük 

kölcsönhatásait. 
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– Környezetvédelmi ismeretek: szelektív hulladékgyűjtés 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs, kapcsolódó irodalmi alkotások, Életvitel és gyakorlat: fűszerek, gyógynövények a táplálkozásban, vásárlás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Tápláléklánc, kamilla, hársfa, bodza, tájvédelem, bors, fahéj, szegfűszeg, vanília, kakaó, csokoládé; 

bőrszín, arcberendezés. 
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Témakör: 4. Élettelen környezet – Környezeti ártalmak Előzetes tudás: Szelektív hulladékgyűjtés fontossága. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: Tájékozódás térképen, térkép jelzéseinek megismerése.A tiszta környezet megteremtése és megóvása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Alkalmazni a tanult ismereteket. Tiszta víz, levegő, napfény 

fontosságát tudatosítani. A légszennyezés jellegzetes szagát 

felismerni. 

Törekedni a tiszta környezet megtartására. Ismerni a térképen 

alkalmazott legfontosabb színeket és jelzéseket. Saját megfigyeléseiről 

beszámolni. 

Kísérletek végzésében aktívan részt venni. A rend és tisztaság iránti 

igényét kialakítani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Az élő és élettelen természet megfigyelése. 

– Csapadékfajták megfigyelése. 

– A víz körforgása. 

– A felszíni vízfolyások (forrás, patak, folyó, tó). 

– Felszíni formák (hegy, síkság). 

– Összefüggés a felszíni és időjárási viszonyok és az élő természet 

 

Csoportosítás. 

Térkép nézegetése, térképjelek megismerése, 

térkép színezése. 

Magyarország domborzati térképének 

tanulmányozása. 

Terepasztalon felszíni formák kialakítása.  

Képek gyűjtése, rendszerezése. 

Időjárás megfigyelése, a megfigyelések 

lejegyzése, figyelemmel kisérése, 

következtetések levonása.  

Változások megfigyelése (olvadás, oldódás, 

égés). 

 

Képes tájékozódni a kis segítséggel a 

térképen, és a könyvekben. 

 

 

Ismeri a környezetszennyezés 

fogalmát és a környezetet károsító 

anyagokat. 

 

 

Képes fejlettségi szintjének 

megfelelően segítséggel kialakítani 

környezetvédő szemléletét.  

Képes segítséggel alkalmazni a tanult 

ismereteket, legyen aktív kísérletek 

végzésekor, tudjon beszámolni saját 

megfigyeléseiről együttműködéssel. 
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feltételei között. 

– Élettelen anyagok érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése. 

– Víz, levegő, talaj védelme. 

Kapcsolódási pontok:Társadalmi ismeretek: föld országai, természeti kincsek, Ábrázolás, alakítás: természet-ábrázolás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Híd, térkép, földgömb, atlasz, jelzés, síkság, hegy, folyó, tenger, óceán, környezetiártalom, környezetvédelem, tűzhányó, vulkán, 

földrengés. 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló 

 rendelkezik elemi ismeretekkel teste biológiai működéséről; 

 tudja, hogy betegség esetén hova kell fordulni, ismeri az egészségügyi intézmények funkcióját. 

A tanuló képes 

 a testi higiénia, a mozgás, a szabad levegőn való tartózkodás iránti igényét fejleszteni; 

  ruházatát ízlésesen kiválogatni, gondozni, tisztán tartani; 

 a balesetveszélyt felismerni, elkerülni, életkorának és értelmi szintjének megfelelően segítséget kérni és nyújtani. 

Ismeretei vannak a helyes és helytelen táplálkozásról.  

A tanuló képes 

 néhány védett növényt, állatot és a természetvédelem fogalmát ismerni; 

 elemi ismereteket szerezni a növény- és állatvilágról, azok élőhelyeiről, hasznukról, kárukról, környezeti hatásokról és azok 

következményeiről, felismerni az élőlények és környezetük kölcsönhatásait; 

 tájékozódni kis segítséggel a térképen és a könyvekben. 

Ismeri a környezetszennyezés fogalmát és a környezetet károsító anyagokat. 

A tanuló képes 

 fejlettségi szintjének megfelelően kialakítani környezetvédő szemléletét; 

 alkalmazni a tanult ismereteket, aktív kísérletek végzésekor be tud számolni saját megfigyeléseiről. 
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Ábrázolás-alakítás 

Műveltségi terület: Művészetek-vizuális kultúra 

Évfolyam: 1.– 8. 

 

A tantárgy célja megalapozni a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző ábrázoló-alakító tevékenységekben az alkotóképességet, alakítani és 

fejleszteni az igényt a kreatív önkifejezésre a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. 

 

Feladat: fejlődjön a tantárgy szemléletformáló hatása által a középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló képzelőereje, fantáziája, esztétikai 

érzéke, alakuljon ki a pozitív énképe, fejlődjön önismerete a felfedezések és a siker örömével. Támogassa a munkavégzés során a 

tanulóknak az anyagokról szerzett tapasztalatait, tevékenykedjenek szívesen, fejlődjön alkotásvágyuk a tárgyak, cselekvések, jelenségek 

megfigyelése és a figyelem, feladattudat, észlelés, finommotorika fejlődése segítségével, tapasztalati élményeik alapján ismerjék meg az 

ábrázolás-alakításhoz szükséges eszközöket, építészeti és művészeti értékeket.  

A környezeti adottságok és a differenciálás lehetőségeinek megteremtése támogatja, hogy folyamatosan bővüljenek a tanulók ismeretei a 

hagyományápolásról, népszokásokról, a nevezetes napokról, megismerkedjenek műalkotásokkal, tantárgy-specifikus jártasságaik, 

készségeik fejlődjenek.  

 

Fejlesztési (terápiás) feladatok: 

 

Készségek: koordinált mozgáskészség (szem-kéz koordináció) és alakítási készségek fejlesztése. 
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Képességek, attitűdök:Formaalkotási képességek, kompozíciós képesség.Vizuális ritmus képzése, tárgykészítés képessége.Képzeteket felidéző ábrázolási 

képesség.Képolvasás, képi közlés képessége. Plasztikus formaalakítás. Finommozgás fejlesztése. 

Pszichikus funkció:Vizuális, taktikus percepció. Figyelemfejlesztés.Érzelmi fejlesztés: motiváció, örömérzés keltése alkotó tevékenység révén.Emlékezet, 

alkotó képzelet, forma- és térészlelés, gondolkodás fejlesztése. 

Gondolkodási műveletek:Megkülönböztetés, azonosítás, összehasonlítás.Variálás, kombinálás. Analízis-szintézis.Asszociáció, általánosítás, absztrakció, 

következtetés, ítéletalkotás. 

Gondolkodásfajták: perceptív, cselekvéses, analógiás, asszociatív, algoritmikus, kreatív, logikus. 
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Évfolyam 1. - 2. 3.  4.  5. - 6. 7. - 8. 

Heti óraszám 3 2 3 3 3 

Éves óraszám 108 72 108 108 108 

 

 

 

Témakör / Évfolyam 1.a 1.m 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Formázás különböző anyagokból 37 37 31 24 30     

2. Építés 23 23 23 20 15     

3. Papír formálása, alakítása 20 20 24 13 30     

4. Vizuális ábrázolás 28 28 30   15 33 55 55 40 30 

5. Komplex alakító tevékenység      53 53 40 35 

6. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról         15 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

Éves óraszám: 108 108 72 108 108 108 108 108 108 
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1–2. évfolyam 

 
A nemzeti öntudat, hazafias nevelésben a tantárgy különösen fontos szerepet játszik a hagyományok, a közösségi múlt jellemzőinek megismerésén keresztül, 

az alapvető kötődés kialakításával a tanuló környezetéhez. 

 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésében a megfigyelőképesség fejlesztése, az önértékelés és az önbizalom megalapozása 

történik.  

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáinak a fejlesztésével a tantárgy hozzájárul az esztétikai 

érzék fejlesztéséhez és a művészetek iránti érdeklődés felkeltéséhez. 

 

A vizuális ábrázoláson keresztül kialakul a gondolatok, érzelmek megjelenítésének igénye. 
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1. alapozó 

 

Témakör:1.Formázás különböző anyagokból Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

37 Tantárgyi fejlesztési célok:Változatos lehetőségek (különböző anyagok és formázási technikák) kínálása révén járuljon hozzá a szabad 

manipulációhoz, szerezzen örömet. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Különböző anyagok megismerése érzékszervi tapasztalással, alakjuk 

megváltoztatása együttműködéssel, segítséggel. Manipuláció képességi 

szintnek megfelelően.  

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

 Rombolás (szétszedés) építés (összerakás) gyakorlása. 

 Alakítási technikák (nyomhagyás, lapítás, sodrás, gömbölyítés) 

tanulása 

 Viszonyfogalmak, ellentétpárok tanulása (kicsi-nagy, sok-kevés, 

száraz-vizes, üres-tele). 

 

 Homokozás (szabad és irányított 

tevékenység formájában) kupacolás, ásás 

kézzel, eszközzel, nyomóformák 

használata. Rajzolás a homokba, láb és 

kéznyomok hagyása. Testrészek 

betemetése. Gömbölyítés. 

 Gyurma, só liszt gyurma, 

mézeskalácstészta (szabad és irányított 

tevékenység formájában) összeragasztás, 

szétszedés, lapítás, gömbölyítés, sodrás, 

illesztés egymáshoz, nyomóformák 

használata. 

 Agyag (szabad és irányított tevékenység 

formájában) nyomhagyás agyagba 

különböző tárgyakkal, szétszedés, 

ragasztás péppel, üveggolyó kiszedése 

agyaggolyóból, lapítás, sodrás, 

gömbölyítés. 

 Hó (szabad és irányított tevékenység 

 

Legyen képes a közös tanulási 

helyzetekben elemi szinten 

együttműködni. 
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 formájában) tapasztás 

 Homokvár építése (kicsi nagy, üres tele 

vödör). 

 Ásás közben tapasztalt tulajdonságok 

(nedves, száraz). 

 Agyag, só gyurma kígyók sodrása. 

 

Kapcsolódási pontok: Számolás-mérés (elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól). Játékra nevelés (funkciójáték, spontán játék), 

Olvasás-írás (szem kéz koordináció f.), Kommunikáció (én csinálom, te csinálod). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Lapítás, sodrás, gömbölyítés, ujjal, tenyérrel, ököllel, száraz-vizes, tele-üres, hosszú-rövid, több-kevesebb, nagy-kicsi, gyurma, 

agyag. 
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Témakör:2. Építés Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

23 Tantárgyi fejlesztési célok:Megfogás, elengedés kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok  ismeretek tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Tárgyak csoportosítása, segítséggel függőleges és vízszintes irányú építés. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

 Együttépítés, szétszedés. 

 Azonos tárgyak egymásra rakása, sorba rakása, leszedése, elrakása. 

 Karikák, gyöngyök fűzése rúdra. 

 Szúrójátékok kiszedése, berakása. 

 

 Kockák, fémdobozok, babzsákok 

különválogatása, toronyépítés közösen, 

majd lerombolás. 

 Torony és vonatépítés közösen. 

 Montessori torony építése nagyság 

figyelembevétele nélkül, gyöngyök 

fűzése rúdra szabadon, és színek szerint. 

 Pötyik kiszedése, berakása rendezési 

szempont nélkül. 

 

 

 

Legyen képes a közös tanulási 

helyzetekben elemi szinten 

együttműködni. 

Legyen képes tárgyakat 

megfogni, elengedni, kosárba, 

dobozba belerakni. 

 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés (funkció j., spontán j., szabály j., konstrukciós j.), Kommunikáció (én csinálom,  te csinálod), Számolás –mérés (elemi 

tapasztalatok a tárgyak kiterjedéséről, térbeli tájékozódás, összehasonlítás), Olvasás-írás (szem kéz koordináció, emlékezet, gondolkodás, figyelem f.). 

Elvárt és javasolt fogalmak: Kicsi, nagy, kisebb, nagyobb, egyforma, színek, kocka, labda, karika, babzsák, rúd, fel, le, rá, mellé. 
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Témakör:3. Papír formálása, alakítása Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Alapvető manuális készségek (markolás, csippentés) kialakulásának segítése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Megfogás, gyűrés, kétkezes manipuláció, tépés kialakítása 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

 Papír gyűrése, simítása, gömbölyítése egy és kétkezes 

manipulációval. 

 Papír tépése szabadon és hajtás mentén. 

 

 Különböző színű, vastagságú papírok 

Gyürése, gömbölyítése, majd „hó 

csatára”, célba dobásra felhasználása  

 Összegyűrt papírok kisimítása tenyérrel, 

ujjakkal, kéz éllel 

 Papírcsíkok tépése, majd a csíkok apró 

darabokra tépése, szórásuk, válogatásuk 

színek szerint, a darabok szabad 

ragasztása 

 

 

Vegyen részt a közös 

tevékenységekben. 

Segítséggel legyen képes a 

papír gyűrésére, simítására, 

tépésére. Együttműködéssel 

próbálkozzon a ragasztással. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció: (utánzás, együtt alakítás), Játékra nevelés (funkciójáték, spontán j., szabályjáték), Mozgásfejlesztés:(célba dobás), 

Számolás-mérés (elemi tapasztalatok a tárgyak formai tulajdonságairól). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Színek (piros, zöld, kék, sárga), osztálytársak nevei, tevékenységek (gyűrés, dobás, tépés) nevei, felületek tulajdonságai (sima, 

gyűrött). 
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Témakör:4. Vizuális ábrázolás Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

28 Tantárgyi fejlesztési célok:A tanulók eljuttatása az „én csinálom” élményhez, a grafomotoros készség fejlesztése egy magasabb szintű 

ábrázolási és írási készség kialakítása érdekében. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Eszközhasználat bevezetése, törekvés papírhatár betartására, a színek 

megkülönböztetése, a változtatni tudás élményének megtapasztaltatása. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

 Festés eszköz nélkül és eszközzel, zenére. 

 Ismerkedés a színekkel és azok változásával. 

 Szabad rajz. 

 

 Festés ujjal, tenyérrel papírra, üvegre. 

 Ujj, tenyér és talplenyomatok készítése. 

 Festés szivaccsal, vastag ecsettel 

szabadon 

 Viaszrajz befestése festékkel. 

 Színek szabad keverése, folyatása. 

 Szabad firkák méhviaszkrétával, a 

papírhatárokra figyelve. 

 

Közreműködés a közös 

alkotási folyamatban. 

Firkák és az azokból esetleg 

kibontakozó összetett firkák 

szabad képzése, festék szabad 

használata. Próbálkozás a 

papírhatár betartására. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció (én csinálom – te csinálod, utánzás, együtt cselekvés), Ének zene (zenehallgatás), Olvasás-írás (szem kéz koordináció, 

figyelem), Beszédfejlesztés és környezetismeret (testrészek). 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Alapvető testrészek, eszközök nevei, színek nevei (piros, sárga, zöld, kék), osztálytársak nevei. 
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2. megerősítő 

 

Témakör:1. Formázás különböző anyagokból Előzetes tudás: Alakító tevékenység szándékának megjelenése. 

 

Óraszám: 

 

37 Tantárgyi fejlesztési célok:Különböző anyagok és tulajdonságaik megtapasztalása, megfigyelés, az alkotás által magasabb szintű én 

megéléssegítése. Különböző formázási technikák használatának elmélyítése. Fejlessze a tanulók figyelmét, feladattartását, érzelmi akarati 

tevékenységét. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

 

Különböző anyagok megismerése érzékszervi tapasztalással, alakjuk 

megváltoztatása szabad és irányított tevékenység formájában. 

Manipuláció képességi szintnek megfelelően. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

– Alakíthatóság, alakítási technikák (nyomhagyás, lapítás, sodrás, 

gömbölyítés) tanulása, nyomóformák használata. 

– Anyagok tulajdonságai. 

– Formázás és rendezési szempontok összekapcsolása (sortartás, 2 

 

– Tárgyak megfigyelése manipulációval. 

– Homok formázása, edények 

megtöltése, kiöntése, gödörásás, 

taposás, nyomhagyás 

– Agyagtorony önállóan leszakított 

agyagdarabkákból, majd ezek újbóli 

szétszedése. 

– Hógolyó gyúrása, szétnyomása 

– Kéz és lábnyomatok homokba, 

agyagba. 

– Különböző anyagok, tárgyak 

belenyomása agyagba (kulcs, 

búzakalász, cipőtalp, csipke, falevél), 

majd a tárgy összehasonlítása a 

lenyomattal. 

– Kígyó, csiga agyagból, sógyurmából. 

– Hógolyók, gombócok, szőlőszemek 

agyagból, sógyurmából, majd 

 

A tananyaggal kapcsolatos 

fogalmak megismerése. 

 

Legyen képes egyszerű alakító 

tevékenységeket segítséggel 

végezni, formákat 

megkülönböztetni és a 

megfelelő alaplapra rakni. 
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változós ritmikus sor). 

– Formázás és viszonyfogalmak összekapcsolása (egymás alá, fölé, 

mellé rakás, tapasztás). 

 

előrajzolt alapra illesztésük. 

– Mézeskalácstésztából szaggatóval 

sütemények készítése. 

– Homokozó formákkal „sütemények” 

készítése és sorba rendezése. 

– Pogácsatésztából szaggatóval kicsi, 

nagy pogácsák szaggatása és tepsibe 

rakása ritmikusan 

– Agyagból kicsi és nagy gombócok 

gyúrása, lyukasztása 

(nyaklánckészítés). 

Kapcsolódási pontok: Számolás-mérés: (elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól, összehasonlítások, viszonyítások), Játékra 

nevelés: (funkciójáték, spontán j., konstrukciós j., szabályj.), Olvasás-írás: (szem kéz koordináció, finommozgás, gondolkodás, figyelem, térorientáció), 

Kommunikáció: (instrukciók verbálisan és nonverbálisan, tárgyas/képes napi  és munkarend, utánzás). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Téri viszonyfogalmak (mellé, alá, fölé), kicsi nagy, eszközök nevei, formák (kígyó, csiga), anyagok (homok, agyag, tészta, 

gyurma). 
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Témakör:2. Építés Előzetes tudás: Képes elemi szinten együttműködni, tárgyakat 

megfog, elenged, segítséggel kosárba, dobozba gyűjt. 

Óraszám: 

 

23 
Tantárgyi fejlesztési célok: Elemi kétkezes manipuláció segítése. Fejlessze a tanulók figyelmét, feladattartását, érzelmi akarati tevékenységét. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Tárgyak csoportosítása, függőleges és vízszintes irányú építés, színek 

megkülönböztetése, kétkezes manipuláció fűzéssel. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

– Együttépítés, szétszedés, összehasonlítás. 

– Pálcára, drótra fűzés. 

– Ritmikus sorok alkotása. 

– Formakitöltés. 

– Kirakás. 

– Szúrójátékok. 

– Nyomótechnikák. 

 

 

– Különböző formákból új formák 

létrehozása. 

– Előrajzolt formák kirakása 

terményekkel. 

– Toronyépítés színek szerint 

fakockákból, duplóból. 

– Gyöngyök fűzése hurkapálcára színek 

figyelembevételével, száraztészta 

fűzése drótra 

– Pötyik szúrása táblába színek szerint. 

– Bogyók , termések vagy üvegkavicsok 

nyomkodása gyurmába. 

 

Legyen képes irányítással 

tornyot, vonatot építeni és 

merev szálra gyöngyöt fűzni. 

Tudjon képlékeny anyagba kis 

tárgyakat nyomkodni. 

 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció (instrukciók verbálisan és nonverbálisan, tárgyas/képes napi - és munkarend, utánzás), Játék (funkciój, spontán j, 
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szabályj., konstrukciós j.), Olvasás-írás (szem kéz koordináció, térorientáció, figyelem, vonalvezetés). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Térbeli irányfogalmak (alá, fölé, mellé) színek, eszközök (gyöngy, pötyi, kocka, duplo, drót, kavics, bogyó…), tevékenységek 

nevei (szúrás, fűzés, nyomás, építés). 
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Témakör:4. Vizuális ábrázolás Előzetes tudás: 

Közreműködés a közös alkotási folyamatban. 

Firkák és az azokból esetleg kibontakozó összetett firkák szabad 

képzése  

Óraszám: 

 

28 

Tantárgyi fejlesztési célok:A tanulók eljuttatása az „én csinálom” élményhez, a formakitöltéshez szükséges mozgáskontroll kialakítása. 

Fejlessze a tanulók figyelmét, feladattartását, érzelmi akarati tevékenységét. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Eszközök körének szélesítése, törekvés papírhatár betartására, a színek 

megkülönböztetése, ritmikájuk megfigyelése, próbálkozás 

formakitöltéssel. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

– Rajzolás és festés eszközeinek megismerése, megfelelő 

használatára való törekvése. 

– Festés a papírhatár betartásával. 

– Vonalkezdés és befejezés, sortartás. 

– Színek megkülönböztetése. 

 

– Festés kéz –és ujjnyom hagyással. 

– Szabad festés eszközzel (szivacs, 

zsebkendő galacsin, vastag ecset, stb) 

– Vékony és vastag vonal húzása táblán 

vizes szivaccsal, csomagolópapíron 

különböző ecsetekkel. 

– Nyomdázás különböző színek 

váltogatásával, dugónyomdával, 

műanyag palack aljával. 

– Forma kitöltése ujjfestéssel (hópehely, 

gyümölcs, virág). 

– Szabadfirka, átrajzolás, rárajzolás, 

körülrajzolás. 

– Egyszerű formák színezése. 

 

Tudjon segítséggel eszközt 

használni, formát kitölteni. 

Segítséggel használjon 

nyomdát. Próbálkozzon 

sortartással. 
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– A papírhatárnál szűkebb körvonal megfigyelése. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció (verbális és nonverbális instrukciók, tárgyas/képes napi és munkarend, utánzás), Olvasás-írás (szem kéz koordináció, 

finommozgás, vonalvezetés, iránymozgás), Számolás-mérés (térbeli tájékozódás, mennyiségek), Önkiszolgálás (környezetrendezés: táblatörlés), Játékra 

nevelés (funkció, spontán ., szabály.), Ének zene (zenehallgatás). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Alapvető testrészek, eszközök nevei, tevékenységek megismerése ,színek nevei (piros, sárga, zöld, kék), osztálytársak nevei. 

 

 

Témakör:3. Papír formálása, alakítása Előzetes tudás: Vegyen részt a közös tevékenységekben. 

Segítséggel legyen képes a papír gyűrésére, simítására, tépésére, 

együttműködéssel a ragasztására. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok:Nyújtson élményt a tevékenység, motiválja az egy és kétkezes manipulációt. Alapvető manuális készségek 

(markolás, csippentés) kialakítása, gyakoroltatása. Szélesítse az ábrázoló alakító tevékenységek körét, fejlessze a tanulók figyelmét, 

feladattartását, érzelmi akarati tevékenységét. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

 

– Különböző színű, vastagságú papírok 

gyűrése, gömbölyítése, célba dobásra 

felhasználása. 

– Összegyűrt papírok kisimítása 

tenyérrel, ujjakkal, kéz éllel. 

 

Segítséggel legyen képes a 

papír gyűrésére, simítására, 

tépésére, próbálkozzon a 

félbehajtással, vágással. 
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Az aktuális feladatok végrehajtása segítséggel. 

Megfogás, gyűrés, sodrás, tépés ügyesítése, olló használatának segítése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Gyűrés, simítás. 

– Tépés. 

– Hajtás. 

– Vágás. 

– Ragasztás. 

– Szabálytalan formák, papírcsíkok 

tépése, majd ezek kisebb darabokra 

tépése, szórásuk, válogatásuk színek 

szerint. 

– Krepp papír tépése, golyók sodrása, 

ragasztása formakitöltés céljára. 

– Kartonpapír félbehajtása képeslap 

készítéséhez. 

– Olló nyitása, csukása segítséggel, 

papírcsíkok darabokra vágása. 

– Papírdarabok egymás mellé helyezése, 

ragasztása. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció (instrukciók verbálisan és nonverbálisan, tárgyas/képes napi - és munkarend, utánzás), Játékra nevelés (funkció j., 

spontán j., szabályj.) , Önkiszolgálás (WC papír tépése), Olvasás-írás (szem kéz koordináció, figyelem, finommozgás f.), Számolás-mérés (elemi 

tapasztalatok a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól, összehasonlítás, válogatás, térbeli tájékozódás) 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Tevékenységek (gyűrés, gömbölyítés, dobás, vágás, tépés, ragasztás), eszközök, testrészek nevei, színek, méretek. 
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3. évfolyam 

 

Témakör:1. Formázás különböző anyagokból Előzetes tudás: Alakító tevékenység végzése segítséggel 

 

Óraszám: 

 

31 Tantárgyi fejlesztési célok:Az alkotás folyamata teremtsen egyfajta önkifejezési lehetőséget. Adjon teret az érzelmi – akarati tulajdonságok 

kibontakoztatására, fejlessze a kétkezes manipulációt, adjon lehetőséget a különböző formázási technikák begyakorlására. Fejlessze a 

figyelmet és a feladattartást. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység:: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

 

Képességi szintnek megfelelő manipuláció különböző anyagokkal, szabad 

és irányított tevékenység formájában. Segítséggel formák alakítása, az 

ehhez szükséges mozgások fejlesztése. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

– Alakítási technikák (nyomhagyás, lapítás, sodrás, gömbölyítés) 

gyakorlása, nyomóformák használata. 

– Anyagok tulajdonságainak megnevezése. 

– Formázás és rendezési szempontok összekapcsolása (sortartás, sor 

 

 Agyag, sógyurma darabolása, vágása 

alaklemezek mentén, segítséggel. 

 Különböző anyagok, tárgyak 

belenyomása agyagba (kulcs, búzakalász, 

cipőtalp, csipke, falevél), majd a tárgy 

összehasonlítása a lenyomattal. 

 Kígyó, csiga agyagból, sógyurmából. 

 Hógolyók, gombócok, szőlőszemek 

agyagból, sógyurmából, majd előrajzolt 

alapra illesztésük 

 Mézeskalácstésztából szaggatóval 

sütemények készítése. 

 Homokozó formákkal „sütemények” 

készítése és sorba rendezése. 

 Pogácsatésztából szaggatóval kicsi, nagy 

pogácsák szaggatása és tepsibe rakása 

ritmikusan. 

 Agyagból kicsi és nagy gombócok 

 

Legyen képes egyszerű alakító 

tevékenységeket segítséggel 

végezni, tárgyakat sorba 

rendezni, 2 változós ritmikus 

sort segítséggel kirakni. 
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eleje, vége, 2 változós ritmikus sor). 

– Formázás és viszonyfogalmak összekapcsolása (egymás alá, fölé, 

mellé rakás, tapasztás). 

– Elemi struktúrák és egyszerű kompozíciós elemek (osztott kör, 

napábra, arc, emberalak) készítése segítséggel, alapelemek 

összeillesztésével. Rész egész viszonyának tanulása. 

– Egyszerű tárgyak készítése segítséggel. 

gyúrása, lyukasztása (nyaklánckészítés). 

 Hurkák, körök összeillesztése (pl. háztető 

készítése gyurmából), előrajzolt alaplapra 

vagy szabadon. 

 Egyszerű kompozíciók (mandala, 

napábra, arc, ember testrészei) készítése 

agyagból, gyurmából, 

mézeskalácstésztából előrajzolt alapra 

vagy szabadon. 

 Gipszmunka, folyékony gipsz öntése. 

Száradás után kiöntés. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció (verbális és nonverbális instrukciók, tárgyas/képes napi és munkarend, utánzás) Számolás-mérés (tárgyak kiterjedése, 

formai tulajdonságai, összehasonlítás, viszonyítás, ritmika), Játékra nevelés (funkció j., spontán j., szabályjáték, konstrukciós j.), Olvasás-írás (szem kéz 

koordináció, finommozgás, vonaltartás, ritmika), Környezetismeret (testrészek, állatok). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Formák, felületek nevei, téri viszonyfogalmak, arc részei, test részei. 
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Témakör:2. Építés Előzetes tudás: Képes irányítással tornyot, vonatot építeni és 

merev szálra gyöngyöt fűzni a színek figyelembevételével. Képes 

képlékeny anyagba kis tárgyakat nyomkodni. 

Óraszám: 

 

23 Tantárgyi fejlesztési célok:Kétkezes manipuláció segítése. A tanulók figyelmének, feladattartásának, érzelmi akarati tevékenységének 

fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Tárgyak csoportosítása, minta alapján való építés tanulása, színek 

megkülönböztetése és ritmikus sor kialakítása, kétkezes manipuláció 

fűzéssel, formák körülkerítése. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

– Építés duplóból szabadon és minta alapján, 2 3 elemből. 

– Kirakás pálcikákból minta alapján. 

– Alakzatok körbeszurkálása. 

– Szúrójátékok. 

– Drótra, cipőfűzőre fűzés. 

 

– Építés minta alapján.  

– Toronyépítés kockákból. 

– Színes pálcikák válogatása színek 

szerint 

– Alaplapra rajzolt minta kirakása színes 

pálcikákból. 

– Doboztető szélére csipeszezéssel. 

Keret képzése pötyiből. 

– Aszalt gyümölcsök fűzése pálcára, 

drótra ritmikus sorban, gyöngyök 

fűzése előrajzolt minta alapján. 

 

Legyen képes 2 3 elemből, 

segítséggel minta alapján 

építeni, egyszerű ritmikus sort 

kirakni. Irányítással tudjon 

alakzatokat körbeszurkálni. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció (verbális és nonverbális kommunikáció, tárgyas/képes napi és munkarend, utánzás), Játékra nevelés (spontán , szabály  

és konstrukciós j.), Olvasás-írás (analógiás gondolkodás, szem kéz koordináció, térorientáció, vonalvezetés, iránymozgás) Számolás-mérés (térbeli 
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tájékozódás, mennyiségek felismerése, válogatás), Önkiszolgálás (ételek megkülönböztetése). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Színek, térbeli viszonyfogalmak. Az építéshez, kirakáshoz, felfűzéshez használható tárgyak nevei, cselekvések elnevezései. 
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Témakör:3. Papír formálása, alakítása Előzetes tudás: Segítséggel legyen képes a papír gyűrésére, 

simítására, tépésére, próbálkozzon a félbehajtással, vágással. 

 

Óraszám: 

 

24 

Tantárgyi fejlesztési célok:Nyújtson élményt a tevékenység, motiválja az egy és kétkezes manipulációt. Alapvető manuális készségek 

(markolás, csippentés) kialakítása, gyakoroltatása. Szélesítse az ábrázoló alakító tevékenységek körét, fejlessze a tanulók figyelmét, 

feladattartását, érzelmi akarati tevékenységét. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Gyűrés, sodrás, tépés, feltekerés ügyesítése, olló használatának 

biztosabbá tétele. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

– Papír tépése, simítása, gyűrése. 

– Hajtogatás. 

– Vágás, ragasztás. 

– Egyéb alakítási lehetőség: Feltekerés. 

 

 

– Az olló használat gyakorlása, nyitás-

csukás segítséggel. 

– Különböző papírfélékből labda 

gyűrése. 

– Előrajzolt fa leveleinek ragasztása 

darabokra tépett színes papírból. Tigris 

csíkjainak, zsiráf pöttyeinek, sün 

tüskéinek, kémény füstjének, kerítés 

léceinek stb. ragasztása 

hasonlóképpen. 

– Felezős hajtás (képeslap), átlós hajtás 

(szalvéta, tulipán) 

– Színes papírcsíkok darabokra vágása 

vonal mentén, ritmikus sorba 

rendezésükkel képkeret ragasztása 

vagy szabad alkotás készítése. 

– Vastag papír feltekerése és 

összegumizása (távcső készítése). 

 

Irányítással legyen képes a 

papír gyűrésére, simítására, 

tépésére, feltekerésére. 

Segítséggel végezzen 

félbehajtást, vágást. 
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Kapcsolódási pontok: Kommunikáció (verbális és nonverbális instrukciók, tárgyas/képes napi - és munkarend, utánzás), Játékra nevelés (spontán  és 

szabályj.), Olvasás-írás(szem kéz koordináció, vonalvezetés, iránymozgás, íráskészség megalapozása), Számolás-mérés (térbeli tájékozódás, 

mennyiségek összehasonlítása), Önkiszolgálás (szalvétahajtogatás). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Tevékenységek, anyagok, eszközök nevei, ábrázolandó élőlény vagy tárgy neve, térbeli irányfogalmak. Papírfélék 

tulajdonságainak, színének megnevezése. 
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Témakör:4. Vizuális ábrázolás Előzetes tudás: Tudjon segítséggel eszközt használni, formát 

kitölteni. Segítséggel használjon nyomdát. Próbálkozzon 

sortartással. 

Óraszám: 

 

30 Tantárgyi fejlesztési célok:A tanulók eljuttatása az „én csinálom” élményhez, a formakitöltéshez szükséges mozgáskontroll kialakítása. A 

grafomotoros készség fejlesztése egy magasabb szintű ábrázolási és írási készség kialakítása érdekében. Fejlessze a tanulók figyelmét, 

feladattartását, érzelmi akarati tevékenységét. 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Iránykövetés, sortartás, határvonalak betartása. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

– Egyszerű formák kitöltése festéssel, színezéssel. 

– Ecset megfelelő használata. 

– Irányított vonalhúzás (föntről le, balról jobbra). 

– Nyomdázás körülhatárolt felületen belül és sorba. 

– Szabad rajzok készítése. 

– Egyszerű ember, - állat, - növényrajzok kiegészítése, ábrázolás 

segítséggel. 

 

– Nagy, sima felületek vízfestékkel 

történő betöltése ecsettel, szivaccsal. 

– Spárgával körülhatárolt egyszerű 

alakzatok kifestése. 

– Színezés zsírkrétával, vastag 

ceruzával, az alakok körvonalára 

figyelve. 

– „Kerítésfestés”, kamrapolcok 

megfestése 

– Gyümölcsnyomatok készítése 

befőttesüvegekbe, kamrapolcra. 

– Képességek szerint motívumok 

(alapfirkák), formák (összetett firkák) 

és egyszerű kompozíciók (osztott kör, 

nap, arc, ember) szabad rajzolása. 

 

Tudjon papírhatárt betartva 

önállóan színezni, festeni. 

Segítséggel képes legyen 

vonalhatáron belül színezni, 

festeni, nyomdázni és a 

vonalak irányultságára 

figyelni.  

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció (verbális és nonverbális instrukciók, tárgyas/képes napi- és munkarend, utánzás), Olvasás-írás (szem kéz koordináció, 

iránytartás, vonalvezetés), Számolás-mérés (műveletek mennyiségekkel, térbeli tájékozódás), Játék (spontán és szabályj.), Környezetismeret (gyümölcsök, 

zöldségek megkülönböztetése). 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Eszközök és tevékenységek nevei, ábrázolandó gyümölcsök, tárgyak nevei, térbeli viszonyfogalmak, irányok, színek.  

 

 

Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes segítséggel megadott tulajdonságok alapján (szín, forma, nagyság) tárgyakat csoportosítani. 

Segítséggel képes ritmikusan váltogatni a gyöngyöket. 

Együttműködéssel végrehajt a különböző formák kialakításához szükséges mozgásokat. 

Képes a szükséges eszközöket kiválasztani és megfelelően használni, együttműködéssel ollót használni. 

Képes segítséggel a kívánt módon egymás mellé helyezni a papírdarabkákat. 

Papírhatárt és vonalhatárt igyekszik betartani. 

Megfelelően használja a festés és rajzolás eszközeit. 

Differenciálja és megnevezésre felismeri a főbb színeket. 

Megpróbál egyszerű ember-, állat-, növényábrázolásokat létrehozni. 
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3–4. évfolyam 

 

A népi művészeti alkotások megismerésével, megnevezésével, az önismeret és a társas kapcsolati kultúra, az együttműködő készség 

megalapozásával, a közös alkotások létrehozásával és a saját alkotás értékelésével kell lehetőséget teremteni a középsúlyos értelmi 

fogyatékos tanuló fejlődésére. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáinak a fejlesztéséhez a vizuális művészetek iránti 

érdeklődés felkeltésével és az önálló ízlés és stílus megalapozásával járul hozzá a tantárgy.  
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4. évfolyam 

 

Témakör:1. Formázás különböző anyagokból Előzetes tudás: Képes egyszerű alakító tevékenységeket 

segítséggel végezni, tárgyakat sorba rendezni, 2 változós ritmikus 

sort segítséggel kirakni. 

 

Óraszám: 

 

24 

Tantárgyi fejlesztési célok:Az alkotás folyamata teremtsen egyfajta önkifejezési lehetőséget. Szükséges mozgássémák kialakítása 

gömbölyítéshez, lapításhoz. Adjon teret az érzelmi – akarati tulajdonságok kibontakoztatására, segítse új anyagok megismerését, a tanult 

technikák egyre biztosabb alkalmazását segítséggel, fejlessze a kétkezes manipulációt. Fejlessze a figyelmet és a feladattartást. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

 Képességi szintnek megfelelő manipuláció különböző anyagokkal, 

szabad és irányított tevékenység formájában. Alkotás a rész egész 

viszony, ritmika és irány figyelembevételével. 

Természetes és mesterséges formák hasonlóságainak megfigyelése 

segítséggel. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

– Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalás 

útján, felület, forma, szilárdság, méret. 

– Anyagok alakíthatósága. 

– Gyümölcsök, zöldségek alakítása 

gyurmából (összehasonlítás, 

alakazonosság). 

– Hóember alakítása sógyurmából (rész 

egész viszony, sorozatkészítés). 

– Vonalak karcolása szappanba, 

agyagba, Nap, ember összeállítása 

elemekből  

- Homok formázása, homokvár építése 

és homokozó formák használata. 

- Állatok, növények, emberalak 

ábrázolása, kiegészítése jellemző 

jegyek alapján. 

 

Irányítás mellett képes legyen 

egyszerű formák képzésére, 

azok alak szerinti 

csoportosítására, 2 változós 

ritmikus sor irányítás melletti 

létrehozására. 
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– Alakítási technikák (nyomhagyás, lapítás, sodrás, gömbölyítés) 

gyakorlása, nyomóformák használata. 

– Formázás és rendezési szempontok összekapcsolása (sortartás, sor 

eleje, vége, 2 3 változós ritmikus sor). 

– Formázás és viszonyfogalmak összekapcsolása (egymás alá, fölé, 

mellé rakás, tapasztás). 

– Rész egész viszonyának tanulása. 

– Ember, állat, növény készítése jellemző jegyek alapján, 

segítséggel. 

– Egyszerű tárgyak készítése segítséggel. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció (verbális és nonverbális instrukciók, tárgyas/képes napi- és munkarend, utánzás), Számolás-mérés (térbeli 

tájékozódás, mennyiségek, összehasonlítás), Játékra nevelés (spontán j., szabály j., konstrukciós j.), Olvasás-írás (szem kéz koordináció, térorientáció, 

ritmikus sor). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Eszközök, tevékenységek nevei (hoz, visz, kever, önt, szór, ás, stb,) ábrázolandó élőlények, tárgyak nevei, részei, testrészek, 

irány és viszonyfogalmak. Anyagtulajdonságok: kemény, szárad, folyik, folyékony. 

 

 

  



 

561 
 

Témakör:2Építés Előzetes tudás: Képes segítséggel, 2 3 elemből minta alapján 

építeni, egyszerű ritmikus sort kirakni. Irányítással tud alakzatokat 

körbeszurkálni. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok:Kétkezes manipuláció segítése. A tanulók figyelmének, feladattartásának, érzelmi akarati tevékenységének 

fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Tárgyak csoportosítása. Segítséggel építés minta alapján, ritmikus sor 

kialakítása színekből, formákból. Kétkezes manipuláció fűzéssel. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

 Építés szabadon és előrajzolt minta alapján. 

 Nyomótechnikák. 

 Szúrójátékok. 

 Kirakás. 

 Formakitöltés. 

 Ritmikus sorok képzése irányítással, majd önállóan. 

 Fűzés táblán, öltések papíron. 

 

 Szabad építés legóból. Előrajzolt minta 

alapján 4 5 elemből álló duplo- 

építmény konstruálása segítséggel. 

Kapu, híd, torony építése fakockákból. 

 Ritmikus sor pötyiből, színes kerítés 

csipeszekből. 

 Gyapjú, spárga, termések, apró tárgyak 

ragasztása szabadon és előrajzolt 

formákra, pl. számképekre. 

 Fűzés fűzőtáblán, fonal vezetése 

lyukasztott kartoncsíkon, pattogatott 

kukorica fűzése, gyöngyfűzés minta 

alapján, gémkapcsok összeakasztása 

lánccá. 

 Alapformák kirakása. 

 Szabad kompozíció természetes 

anyagokból (agyag, termés kép) 

 

 

Legyen képes segítséggel, 4 5 

elemből, minta alapján építeni, 

irányítással tornyot, vonatot, 

kaput, hidat létrehozni. Tudjon 

segítséggel fűzőtáblán fűzni, 

előrajzolt vonalra apró 

tárgyakat ragasztani. 
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Kapcsolódási pontok: Kommunikáció (verbális és nonverbális instrukciók, tárgyas/képes napi  és munkarend, utánzás), Játékra nevelés (spontán , szabály , 

konstrukciós j.), Olvasás-írás (szem kéz koordináció, finommozgás, vonaltartás, iránymozgások, figyelem, emlékezet, analógiás gondolkodás), Számolás-

mérés (számképek, számok és mennyiségek kapcsolata), Önkiszolgálás (cipőfűzés). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Eszközök, anyagok, tevékenységek nevei, viszony és irányfogalmak. Egyszerű formák (kocka, gömb, tégla). Színek, formák, 

nagyság fogalmai. Építmények, azok részei (ház, garázs, híd). 
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Témakör:3. Papír formálása, alakítása Előzetes tudás: Irányítással képes a papír gyűrésére, simítására, 

tépésére, feltekerésére. Segítséggel végez félbehajtást, vágást. 

 

Óraszám: 

 

13 

Tantárgyi fejlesztési célok:Nyújtson élményt a tevékenység, motiválja az egy és kétkezes manipulációt. Szilárdítsa meg a különböző 

papírokhoz alkalmazható alakítási módokat. Szélesítse az ábrázoló alakító tevékenységek körét, fejlessze a tanulók figyelmét, feladattartását, 

érzelmi akarati tevékenységét. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Gyűrés, sodrás, tépés, feltekerés ügyesítése, olló használatának biztosabbá 

tétele. Próbálkozás körvonal mentén való vágással. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

 Papír tépése, ragasztása. 

 Papír gyűrése, simítása. 

 Felezős és átlós hajtás. 

 Vágás egyenes és körvonal mentén, ragasztás. 

 Ragasztás minta alapján. 

 Egyéb alakítási lehetőség: lyukasztás, összetűzés. 

 

– Különböző papírfajták gyűrése, 

simítása különböző méretben. 

– Előrajzolt formák tépése különböző 

méretben. 

– Felező- és átlóshajtás gyakorlása, él 

képzése. 

– Alapformák kivágása különböző 

méretben és színben. 

 Papírcsíkok tépésével és ragasztásával 

mozaikkép készítése. 

 Képeslap készítése félbehajtással és 

díszítéssel. Szalvéta tulipán és 

csákóhajtogatás segítséggel. 

 Csíkok vágása színes papírból, és 

kerítés, létrafokok, kamrapolc, haj… 

stb. ragasztása előrajzolt képre. 

Körformák körülvágása és 

szőlőszemek, pöttyös labda, 

virágszirmok ragasztása előrajzolt 

lapra. 

 

Tudjon segítséggel papírból 

kis darabokat tépni, vágni, 

azokból egyszerű képeket 

összerakni, felragasztani. 

 

Segítséggel végezzen felező és 

átlós hajtogatást. 
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 Ember, hóember, virág… stb. 

részeinek a megfelelő helyre illesztése, 

ragasztása irányítással, minta alapján. 

 Képeslap díszítése formalyukasztóval. 

Kivágott papírcsíkok összetűzése 

tűzőgéppel (karkötő, farsangi lánc). 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció (verbális és nonverbális instrukciók, tárgyas/képes napi  és munkarend, utánzás), Játékra nevelés (spontán j., 

szabályj., konstrukciós j.), Olvasás-írás (szem kéz koordináció, finommozgás, iránykövetés, vonaltartás, rész egész), Számolás-mérés (térbeli tájékozódás, 

összehasonlítás, viszonyítás, mennyiségek), Önkiszolgálás (szalvétahajtogatás). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Eszközök, tevékenységek, ábrázolandó tárgyak, élőlények, testrészek nevei, viszony és irányfogalmak. Papírfajták 

tulajdonságai. Nagyságra, formára vonatkozó fogalmak (csík, kör, kisebb, nagyobb, stb.). 
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Témakör:4. Vizuális ábrázolás Előzetes tudás: Tudjon papírhatárt betartva önállóan színezni, 

festeni. Segítséggel képes legyen vonalhatáron belül színezni, 

festeni, nyomdázni és a vonalak irányultságára figyelni.  

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok:A tanulók eljuttatása az „én csinálom” élményhez, a grafomotoros készség fejlesztése egy magasabb szintű 

ábrázolási és írási készség kialakítása érdekében. A papír- és vonalhatár betartási igényének kialakítása. Együttműködési készség igényének 

kialakulása közös alkotás elkészítésénél. 

 Fejlessze a tanulók figyelmét, feladattartását, érzelmi akarati tevékenységét. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Festés, rajzolás. Iránykövetés, sortartás, határvonalak betartása. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

- Kétváltozós ritmikus sor készítése nyomdázással. 

- Színek keverése folyatása. 

- Megkezdett rajzok kiegészítése. 

- Szabad rajzok készítése. 

- Szabad festés. 

- Egyéb technikák. 

- Különböző élőlények és tárgyak jellemző tulajdonságai alapján a 

rájuk emlékeztető vizuális leképezésük. 

 

 Gyümölcsök nyomdázása kamrapolcra. 

 Festékfújás szívószállal. 

 Virágszárak, sündisznó tüskék, 

csigaházak megrajzolása. 

 Képességek szerint motívumok 

(alapfirkák), formák (összetett firkák) és 

egyszerű kompozíciók (osztott kör, nap, 

arc, ember, állat, növény) szabad 

rajzolása. 

 Zászló festése textilfestékkel, lámpás 

festése üvegfestékkel. 

 Szabad festési gyakorlatok tetszőleges 

színhasználattal-közös munka 

 A figurák kompozícióba illesztése (pl.: 

meseillusztráció, családrajz, tájkép), 

színezés. 

 

Tudjon segítséggel, 

körvonalon belül színezni, 

egyszerű vonalakat adott 

helyen kezdeni és befejezni. 



 

566 
 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció (verbális és nonverbális instrukciók, tárgyas/képes napi  és munkarend, utánzás), Olvasás-írás (artikulációs 

gyakorlatok, szem kéz koordináció, finommozgások, olvasási irány, íráskészség f.), Számolás mérés (mennyiségek, műveletek, térbeli tájékozódás), Játék 

(spontán, szabály és konstrukciós j.), Környezetismeret (növények, állatok, főfogalmak). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Eszközök, tevékenységek, ábrázolandó tárgyak, élőlények, testrészek nevei, viszony és irányfogalmak. Alapformák, festési 

technikák. 
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5. évfolyam 

 

Témakör:1. Formázás különböző anyagokból Előzetes tudás: Irányítás mellett képes egyszerű formák 

képzésére, azok alak szerinti csoportosítására, 2 változós ritmikus 

sor irányítás melletti létrehozására. 

 

Óraszám: 

 

30 

Tantárgyi fejlesztési célok:Az alkotás folyamata teremtsen egyfajta önkifejezési lehetőséget. Szükséges mozgássémák kialakítása 

gömbölyítéshez, lapításhoz. Adjon teret az érzelmi – akarati tulajdonságok kibontakoztatására, fejlessze a kétkezes manipulációt, adjon 

lehetőséget a különböző formázási technikák begyakorlására. Fejlessze a figyelmet és a feladattartást. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Képességi szintnek megfelelő manipuláció különböző anyagokkal, szabad 

és irányított tevékenység formájában. Alkotás a rész egész viszony, 

ritmika és irány figyelembevételével. Természetes és mesterséges formák 

hasonlóságainak megfigyelése segítséggel. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 Alakítási technikák (nyomhagyás, lapítás, sodrás, gömbölyítés, 

keskenyítés, mélyítés) gyakorlása, nyomóformák használata. 

 Formázás és rendezési szempontok összekapcsolása (sortartás, sor 

eleje, vége, 2 3 változós ritmikus sor) 

 Formázás és viszonyfogalmak összekapcsolása (egymás alá, fölé, 

 

– Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalás 

útján, felület, forma, szilárdság, méret. 

– Anyagok alakíthatósága. 

– Kígyó, csiga, gyümölcsök készítése 

gyurmából. Marokedény készítése 

mélyítéssel és kaviccsal dörzsöléssel 

agyagból. 

– Állatok, növények, emberalak 

ábrázolása, kiegészítése jellemző 

jegyek alapján. 

– Képkeret díszítése nyomhagyással 

agyagból. 

– Nyomóformákkal alapelemek 

kiszaggatása, emberalak 

összeillesztése, fokhagymapréssel haj 

préselése. Sündisznó tüskéinek 

 

Irányítás mellett képes 

egyszerű formák képzésére, 

azokból segítséggel összetett 

alak alkotására, 2 3 változós 

ritmikus sor irányítás melletti 

létrehozására. 
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mellé rakás, tapasztás). 

 Rész egész viszonyának tanulása. 

 Ember, állat, növény készítése jellemző jegyek alapján, segítséggel. 

 Egyszerű tárgyak készítése segítséggel 

készítése fokhagymapréssel. 

– Bogyós, csigás tál készítése. 

– Gipszmunka, bekarcolt, benyomkodott 

agyaglapra gipsz öntése, száradás után 

agyag eltávolítása. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció (verbális és nonverbális instrukciók, tárgyas/képes napi  és munkarend, utánzás), Olvasás-írás (szem kéz koordináció, 

finommozgás, iránytartás, íráskészség), Számolás-mérés (tárgyak kiterjedése, formai tulajdonságai, térbeli tájékozódás, rész egész), Játék (spontán  szabály  

és konstrukciós játék), Környezetismeret (testrészek, növények, állatok)  

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Eszközök, tevékenységek nevei (hoz, visz, kever, önt, szór, ás, stb,) ábrázolandó élőlények, tárgyak nevei, részei, testrészek, 

irány és viszonyfogalmak. Anyagtulajdonságok: kemény, szárad, folyik, folyékony. Építmények részei: fal, ablak, ajtó. 
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Témakör:2. Építés Előzetes tudás: Képes segítséggel, 4 5 elemből, minta alapján 

építeni, irányítással tornyot, vonatot, kaput, hidat létrehoz. Tud 

segítséggel fűzőtáblán fűzni, előrajzolt vonalra apró tárgyakat 

ragasztani. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok:Kétkezes manipuláció segítése. A tanulók figyelmének, feladattartásának, érzelmi akarati tevékenységének 

fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Tárgyak csoportosítása. Segítséggel építés minta alapján, ritmikus sor 

kialakítása színekből, formákból. Kétkezes manipuláció fűzéssel. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

 Építés szabadon és előrajzolt minta alapján. 

 Nyomótechnikák. 

 Szúrójátékok. 

 Kirakás. 

 Formakitöltés. 

 Ritmikus sorok képzése irányítással, majd önállóan. 

 

 Szabad építés legóból. Előrajzolt minta 

alapján több elemből álló duploépítmény 

konstruálása segítséggel. Többszörös 

egymásra egymás mellérakás és befedés 

fakockákból (garázs, ház építése). 

 Gumival körülkerített forma (kör, 

négyzet, háromszög) kirakása pötyivel. 

 Gyapjú, smirgli, kavics, csigaház, 

összegyűrt papír, felhasználásával kollázs 

készítése. 

 Fűzés fűzőtáblán, fonal vezetése 

lyukasztott kartoncsíkon, gyöngyfűzés 

minta alapján (3 változós ritmikus sor). 

 

Legyen képes irányítással több 

elemből álló építményt 

szabadon létrehozni, 

segítséggel minta alapján 

konstruálni.  

 

Tudjon fűzőtáblán irányítással 

fűzni. 
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 Fűzés táblán, öltések papíron. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció (verbális és nonverbális instrukciók, tárgyas/képes napi  és munkarend, utánzás), Olvasás írás (ritmika, szem kéz 

koordináció, finommozgás, vonalvezetés, analógiás gondolkodás), Számolás mérés (formák megkülönböztetése, tárgyak kiterjedése, térbeli tájékozódás, 

mennyiségek), Játék (spontán , szabály , konstrukciós j.), Önkiszolgálás (cipőfűzés, varrás). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Eszközök, tevékenységek, ábrázolandó tárgyak, élőlények, testrészek nevei, viszony és irányfogalmak. 

Egyszerű formák (kocka, gömb, tégla). Színek, formák, nagyság fogalmai. Építmények, azok részei (ház, garázs, híd). 

 

Témakör:3. Papír formálása, alakítása Előzetes tudás: Képes segítséggel papírból kis darabokat tépni, 

vágni, azokból egyszerű képeket összerakni, felragasztani. 

Segítséggel végez felező és átlós hajtogatást. 

Óraszám: 

 

30 Tantárgyi fejlesztési célok:Nyújtson élményt a tevékenység, motiválja az egy és kétkezes manipulációt. Szilárdítsa meg a különböző 

papírokhoz alkalmazható alakítási módokat. Szélesítse az ábrázoló alakító tevékenységek körét, fejlessze a tanulók figyelmét, feladattartását, 

érzelmi akarati tevékenységét. 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Gyűrés, sodrás, tépés, feltekerés ügyesítése, olló használatának biztosabbá 

tétele. Körvonal mentén való vágás segítséggel, próbálkozás ábrák, kis 

darabok kivágásával. 

 

 

– Különböző papírfajták gyűrése, 

simítása különböző méretben. 

– Előrajzolt formák tépése különböző 

méretben. 

– Felező- és átlóshajtás gyakorlása, él 

képzése. 

– Alapformák kivágása különböző 

méretben és színben. 

– Mozaikkép készítése, húsvéti tojás 

bevonása tépett papírdarabokkal. 

 

Legyen képes segítséggel 

papírból kis darabokat tépni, 

vágni, azokból egyszerű 

képeket összerakni, 

felragasztani, alaklemezeket 

körberajzolni. Irányítással, 

minta alapján ábrákat kirakni. 
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Ismeretek- Tananyag:  

 

 Papír tépése, formakitöltés ragasztással. 

 Papír tépése, gömbölyítése. 

 Papír gyűrése, simítása. 

 Felezős és átlós hajtás. 

 Vágás egyenes és körvonal mentén, ábrák kivágása, csipkézés. 

 Alaklemezek körberajzolása, kivágása. 

 Ragasztás minta alapján (rész egész, bennfoglalás, összekapcsolás, 

sorrend megfigyelése és konstruálása). 

 

– Képeslap, könyv, szalvéta, tulipán, 

csákó, repülő hajtogatása segítséggel. 

– Képes újságokból a témának megfelelő 

képek kivágása, gyűjtése, főfogalom 

alá rendezése, saját készítésű könyvbe 

ragasztása. Hópelyhek, terítő 

csipkézése félbehajtás után. 

– Karácsonyi képeslapok, díszek 

készítése ragasztással. 

– Ember, autó, virág, ház összeállítása 

előre kivágott elemekből, minta 

alapján. 

 

 

Legyen képes segítséggel 

felező és átlós hajtogatást 

elvégezni. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció (verbális és nonverbális instrukciók, tárgyas/képes napi - és munkarend, utánzás), Játékra nevelés (spontán, szabály , 

konstrukciós j.), Olvasás-írás (szem kéz koordináció, finommozgás, iránytartás), Számolás-mérés (mennyiségek, rész egész), Önkiszolgálás (szalvéta 

hajtogatása), Beszédfejlesztés és környezetismeret (főfogalom alá rendelés). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Eszközök, tevékenységek, ábrázolandó tárgyak, élőlények, testrészek nevei, viszony és irányfogalmak. 

Papírfajták tulajdonságai. Nagyságra, formára vonatkozó fogalmak (csík, kör, kisebb, nagyobb, stb.). 
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Témakör:4. Vizuális ábrázolás Előzetes tudás: Tudjon segítséggel, körvonalon belül színezni, 

festeni, egyszerű vonalakat adott helyen kezdeni és befejezni. 

 

Óraszám: 

 

33 

Tantárgyi fejlesztési célok:A tanulók eljuttatása az „én csinálom” élményhez, a grafomotoros készség fejlesztése egy magasabb szintű 

ábrázolási és írási készség kialakítása érdekében. Fejlessze a tanulók figyelmét, feladattartását, érzelmi akarati tevékenységét. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Iránykövetés, sortartás, határvonalak betartásának fejlesztése, 

vonalkövetés segítése. 

 

Ismeretek- Tananyag:  

 

- Formakitöltés festéssel, színezéssel. 

- 3 vagy 4 változós ritmikus sor készítése nyomdázással. 

- Íráselemek festése, rajzolása önállóan vagy átírással. 

- Színek keverése. 

- Szín, forma, számosság szerinti ritmikus sorok ábrázolása. 

- Megkezdett rajzok kiegészítése. 

- Szabad rajzok készítése. 

- Szabad festés. 

 

 A témának megfelelő alakzatok 

kiszínezése színkód, másolás, 

megbeszélés alapján, a határok minél 

pontosabb betartásával, szükség szerinti 

segítséggel 

 Hímes tojás, képkeret festése. 

 Tányéralátét készítése, cserépfestés, 

terítődíszítés. 

 Képességek szerint motívumok 

(alapfirkák), formák (összetett firkák) és 

egyszerű kompozíciók (osztott kör, nap, 

arc, ember, állat, növény) szabad 

rajzolása 

 Spontán ecsethúzás, ritmikus minta, 

előrajzolt vonalak követése, kiszínezése. 

 Szabad festési gyakorlatok tetszőleges 

színhasználattal-közös munka 

 A figurák kompozícióba illesztése (pl.: 

meseillusztráció, családrajz, tájkép), 

színezés. 

 

Tudjon segítséggel, és 

képességeihez mérten ritmikus 

sort képezni (színek vagy 

formák váltogatásával).  

 

Képes legyen irányítással sort 

tartani.  
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- Egyéb technikák megismerése. 

- Különböző élőlények és tárgyak jellemző tulajdonságai alapján a 

rájuk emlékeztető vizuális leképezésük. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció (verbális és nonverbális instrukciók, tárgyas/képes napi - és munkarend, utánzás), Önkiszolgálás (terítés tányéralátét 

segítségével), Olvasás-írás (szem kéz koordináció, finommozgás, iránykövetés, íráselemek, betűk), Számolás-mérés (mennyiségek, műveletek, térbeli 

tájékozódás). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Eszközök, tevékenységek, ábrázolandó tárgyak, élőlények, testrészek nevei, viszony és irányfogalmak. 

Vonalak iránya, festési technikák, alapfogalmak. 

 

 

 

 

Összegzett 

tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes elsajátítani különböző ábrázoló, alakító technikákat. 
Önállóan épít különféle építőjátékokból tagolt építményeket. 

Önállóan tud ritmikus sort képezni. 

Pontos illesztéssel hajt, egyszerű formákat tép, vág, illeszti a papírkép elemeit. 

Képes kifestésnél, színezésnél a vonalhatárt betartani. 

Próbál együttműködni közös alkotás elkészítésénél. 



 

574 
 

Képes segítséggel megfelelően használni a festés eszközeit. 

Irányítással jellemző jegyeik alapján felismerhető ember-, állat-, növényábrázolásokat készít. 
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5–6. évfolyam 

 

A tantárgyban folytatódik a nemzeti öntudat, hazafias neveléshez való kapcsolódásanemzeti ünnepekhez köthető hagyományok felelevenítésével és a 

jellegzetes díszítő motívumok és elemek megismerésével. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés az alkotói tevékenység folyamatában történő önismereti fejlesztéssel, az érzelmek kifejezésének 

felismerésével a vizuális művészeti alkotások megismerésének folyamatában zajlik. 

 

Az önkéntesség a segítségnyújtásban, a nevelésben, a másokért vállalt felelősségben, a közös tevékenységekben és a közösen kitűzött 

célok elérésében jelenik meg. 

 

A médiatudatosságra nevelést a különböző médiákból megszerezhető tapasztalatok gyűjtése, a képi és téri ábrázolás támogatja.  
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5. évfolyam 

 

Témakör: 4. Vizuális ábrázolás Előzetes tudás: Segítséggel képes különböző ábrázolási 

technikákat alkalmazni. Segítséggel képes használni az 

ábrázoláshoz használt eszközöket. 

 

Óraszám: 

 

55 

Tantárgyi fejlesztési célok: A tárgyi és természeti környezetünk irányított tanulmányozása által, fejlessze a tanulók megfigyelőképességét, 

képzeletét, memóriáját, finommozgását, kreativitását, érzelmi- akarati tulajdonságait és alkotótevékenységét. Szerezzen örömet nekik az 

alkotás élménye. 

Élőlények, tárgyak sematikus ábrázolása irányítással. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

A természeti környezetünk színei változásának megfigyelése és 

megnevezése segítséggel. Segítségnyújtás mellett a színek megjelenítése 

különböző ábrázolási technikákkal.A vízszintes és függőleges egyenesek 

pontos összekapcsolása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

- Színek használata a valóságnak megfelelően. 

- A vízszintes és függőleges egyenesek pontos összekapcsolása. 

- Felismerhető rajzok készítése különböző élőlényekről, jellemző 

jegyek alapján. 

- Színezés, festés, rajzolás. 

 

 

- Nagyobb felületek színezése. 

- Természeti környezetünk 

ábrázolása a színek 

kifejezőerejének 

hangsúlyozásával: 

- őszi: levélhullás, 

- tél: havazás, 

- tavasz: virágok, 

- Hiányos rajzok kiegészítése. 

- Virágok ábrázolása 

sematikusan 

- Szabad rajzolás. 

- Színezés különböző 

technikákkal. 

- Nagyobb felületek, festése 

vízfestékkel, több színnel. 

- Festés festékbe mártott 

fonallal. 

 

Irányítás mellett ismerje fel és 

nevezze meg a főbb színeket. 

Tudjon laphatárt betartva 

színezni. 

Használja színezéseinél bátran 

a színeket. 

Ismerje az évszakok jellemző 

színeit 

 

Tudjon segítséggel, 

megkezdett ember, 

állatrajzokon főbb testrészeket 

megnevezni, megrajzolni, 

képességeihez mérten.  

Tudjon nagyobb felületet 

ecsettel befesteni. 
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- 

 

 

 

 

 

- Szabad festés. 

- Iránykülönbségek 

érzékeltetése.  

 

Kapcsolódási pontok:Környezetismeret: természet-ábrázolás,Kommunikáció: történetmesélés,Olvasás-írás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Színek, hangulatok, évszakok jellemzői, természeti jelenségek, az ábrázoláshoz használt eszközök, anyagok nevei. Festés, 

rajzolás, színezés, képkiegészítés fogalma. Emberek és állatok főbb testrészei. Egyenesek iránya, térbeli elrendeződésre vonatkozó fogalmak. 
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Témakör: 5.Komplex alakító tevékenység Előzetes tudás:Képes az ábrázolás- alakítás eszközeinek és 

anyagainak adekvát használatára. 

 

Óraszám: 

 

53 

Tantárgyi fejlesztési célok: Formaalkotási képesség, megfigyelőkészség, finommozgás fejlesztése a különböző ábrázolási technikák 

segítségével.  Egyszerű használati tárgyak készítése segítséggel. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

Kapcsolódási pontok:Környezet-ismeret: természetes anyagok, termések, Kommunikáció: ünnepek, Életvitel és gyakorlat: ajándéktárgy. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Eszközök, anyagok megnevezése.  A tárgykészítés részfolyamatainak megnevezése. Gömbölyítés, sodrás, lapítás. Az anyag 

tulajdonságaira vonatkozó fogalmak. Az elkészült tárgy és funkciója. 
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6. évfolyam 

 

Témakör: Vizuális ábrázolás Előzetes tudás: Képességeihez mérten használja az ábrázoláshoz 

használt eszközöket. Képességeihez mérten különböző ábrázolási 

technikákat alkalmazni tud segítséggel. 

 

Óraszám: 

 

55 

Tantárgyi fejlesztési célok:  A természet megfigyelési és ábrázolási igényének kialakítása. Fejlessze a tanulóknak azt a képességét, hogy 

tevékenységükre minél hosszabb ideig tudjanak koncentrálni, koordináltan cselekedni, az elkezdett feladatot befejezni. Juttassa őket 

sikerélményhez. 

Élőlények, tárgyak sematikus ábrázolása irányítással 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladat: 

 

Segítségnyújtás mellett egyre nagyobb önállósággal a természet 

színeinek megjelenítése különböző ábrázolási technikákkal. A 

vízszintes és függőleges egyenesek pontos összekapcsolása. 

Felismerhető rajzok készítése különböző élőlényekről, jellemző 

jegyek alapján. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

- Színek használata a valóságnak megfelelően. 

- A vízszintes és függőleges egyenesek pontos 

összekapcsolása. 

- Felismerhető rajzok készítése különböző élőlényekről, 

jellemző jegyek alapján. 

- Színezés, festés, rajzolás. 

 

- Kisebb felületek színezése. 

- Ember- és állatábrázolások 

gyakorlása. Fej, test, 

végtagok feltüntetése.  

- Irány különbségek 

érzékeltetése. 

- Hiányos állatrajzok 

kiegészítése.   

- Festékszórással képek 

készítés 

- Foltfestéssel, 

lenyomatokkal, zsírkrétával 

stb. téli, tavaszi, nyári, őszi 

képek készítése. 

- Kisebb felületek, festése 

vízfestékkel, több színnel. 

- Szabad festés, rajzolás, 

színezés. 

 

Ismerje fel és nevezze meg a főbb 

színeket. 

Tudjon vonalhatárt betartva színezni. 

Színezéseinél használjon több színt. 

A tanuló képes jellemző jegyeik 

alapján felismerhető rajzot készíteni 

különböző élőlényekről; irányítással 

pontosan összekapcsolni a vízszintes és 

függőleges egyenes 

Tudjon, segítséggel, megkezdett ember, 

állatrajzokon egyre kisebb hiányzó 

részletet kiegészíteni. 

Próbálkozzon segítséggel embert 

ábrázolni. 

Ismerje az évszakok jellemző színeit. 
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- 

 

 

 

 

- Színezés különböző 

technikákkal. 

Segítséggel próbálja a színeket a  

valóságnak megfelelően használni.  

Tudjon kisebb felületet ecsettel 

befesteni. 

Kapcsolódási pontok:Környezetismeret: természet-ábrázolás, Kommunikáció: illusztráció, Olvasás-írás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Színek, évszakok jellemzői, természeti jelenségek megnevezése. Festés, rajzolás, színezés, képkiegészítés fogalma. Testrészek 

nevei. Egyenesek iránya, térbeli elrendeződésre vonatkozó fogalmak. 

 

 

  



 

581 
 

Témakör: Komplex alakító tevékenység Előzetes tudás:Képes különböző formálási, alakítási 

tevékenységek végzésére segítséggel. 

 

Óraszám: 

 

53 

Tantárgyi fejlesztési célok: Juttassa a tanulókat olyan tapasztalati élményekhez, mely által jobban megismerjék élő és élettelen 

környezetüket. Fejlessze a tanulók figyelmét, emlékezetét, kézügyességét.  Egyszerű használati tárgyak készítése segítséggel. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Különböző anyagok megmunkálása, felhasználása. 

Egyszerű tárgyak, képek készítése együttműködéssel. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

- Természeti anyagok felismerése és felhasználása. 

- Nyomdázás. 

- Gyurmázás. 

- Agyagozás. 

- Papír formálása, alakítása. 

- Sablonok körülrajzolása. 

- Átdörzsölés. 

 

 

- Tárgyak (játékok, képek) 

készítése jellemző jegyeik 

alapján. 

- Papírhajtogatás. 

- Sablonok segítségével 

színes papírból 

képeslapkészítés.  

- Só-liszt gyurmából 

gyöngyök, készítése, 

festése, felfűzése.  

- Agyagból bábuk készítése. 

- Terményképek készítése.  

- Montázskészítés különböző 

anyagokból. 

- Különböző textúrák, 

felületek átsatírozása. 

- Ünnepekhez kapcsolódó 

dekorációk készítése. Pl. 

mikulás, farsangi álarc stb. 

 

 

Segítséggel egyszerű formákat tud 

hajtogatni papírból. 

 

Segítséggel tudjon egyszerű sablont 

körülrajzolni. 

 

Képes az ábrázolás- alakítás 

eszközeinek és anyagainak adekvát 

használatára. 

 

Képességeihez mérten a különböző 

ábrázoló- alakító technikák elsajátítása. 

 

Képes legyen egyszerű tárgyakat 

készíteni együttműködéssel. 

Kapcsolódási pontok:Környezet-ismeret: termények, levelek, Kommunikáció: ünnepek, Életvitel és gyakorlat: ajándék. 

Elvárt és javasolt fogalmak: A tárgykészítés részfolyamatainak megnevezése. Az elkészült tárgy megnevezése és funkciójára vonatkozó fogalmak. 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes  

 jellemző jegyeik alapján felismerhető rajzot készíteni különböző élőlényekről; 

 irányítással pontosan összekapcsolni a vízszintes és függőleges egyeneseket; 

 irányítással megfelelően használni színeket; 

 irányítással tematikus ábrát készíteni; 

 egyszerű tárgyakat készíteni együttműködéssel;  

 az ábrázolás-alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. 

Képességeihez mérten alkalmazza a különböző ábrázoló-alakító technikákat.  
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7–8. évfolyam 

 

A tantárgy – építve az előző évfolyamok fejlesztéseire – segíti a nemzeti azonosságtudat további fejlesztését a díszítő motívumok 

reprodukálásával, további megismerésével, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésétaz önkifejezés lehetőségeinek kibővítésével, erősíti 

az érzelmi intelligenciát a testi és lelki egészségre nevelésben. 

 

A nemzeti öntudat és hazafias nevelés a nemzeti díszítő motívumok megismerésével, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésével 

történik, az önkifejezés lehetőségeinek bővítése erősíti az érzelmi intelligenciát és a testi és lelki egészségre nevelést. 

 

A pályaorientációt a művészi foglalkozások repertoárjának megismertetésével támogatja a tantárgy, a személyes és társas kapcsolati 

kompetenciák fejlesztéséhez a külföldi művészeti alkotások megismerésén keresztül járul hozzá. 
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Témakör: 4. Vizuális ábrázolás Előzetes tudás: Irányítással alkalmazza az eddig megismert 

ábrázolási technikákat. 

Óraszám: 

 

54 

 

Tantárgyi fejlesztési célok:   A természet megfigyelési és ábrázolási igényének kialakítása. Jutassa a tanulókat olyan tapasztalati 

élményekhez, mely alapján fejlődjön az alkotás vágyuk. Segítse a manuális képességeik fejlesztését.  Nyújtson sikerélményt az 

alkotás folyamata, segítse a pozitív önértékelés kialakulását.  

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Élőlények, tárgyak megfigyelése. Segítséggel próbálkozzon saját 

élmények megjelenítésére rajzos formában. Összefüggések 

felfedezése a színek és érzelmek között. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Rajzolás-színezés. 

 Festés. 

 

 

– Természeti képződmények, 

jelenségek ábrázolása. 

– Tárgyak, emberek ábrázolása.  

– Egy-egy élmény megörökítése 

rajzolással, emberalakkal, 

tárgyakkal. 

– Személyes élmények, jelentős 

események megörökítése (pl.: 

ünnepek) dekoráció készítése pl. 

zászlófestés stb. 

– Viaszkaparással kép készítése. 

– Szabad festési gyakorlatok.  

– Színkeverés: piros-kék, piros-sárga, 

kék-sárga. 

– Színkeverés papírdobozba helyezett 

rajzlapra tett festék foltokból golyók 

mozgatásának segítségével. 

 

Segítséggel és képességeihez mérten 

tudjon embert és egyszerű tárgyakat 

rajzolni. 

 

Próbálja meg irányítással saját 

élményeit rajzos formában 

megjeleníteni. 

 

Irányítással próbáljon meg alapszíneket 

összekeverni. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció élmény megörökítése, Környezet-ismeret: természet-ábrázolás, Életvitel és gyakorlat: kompozíció, ajándék. 
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14 óra szabadon tervezhető órakeret. 

 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Természeti jelenségekkel kapcsolatos fogalmak bővítése. Természeti és tárgyi környezettel kapcsolatos fogalmak körének 

fokozatos bővítése. Ünnepi jelképek. A tárgyi környezet elemeinek megnevezése. Érzelmekkel, hangulatokkal kapcsolatos fogalmak. 
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Témakör: 5. Komplex alakító tevékenységek Előzetes tudás: Irányítással alkalmazza a különböző formálási, 

alakítási tevékenységeket. 

 

Óraszám: 

 

54 

Tantárgyi fejlesztési célok: A különböző anyag megmunkáláshoz szükséges jártasságok, készségek kialakítása.  A kreatív 

anyagválasztás és a tervezés megvalósítási igényének kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Különböző anyagfajták felismerése és szétválogatása irányítással.  

Egyszerű tárgyak készítése és kidíszítése irányítással. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Komplex alakítási technikák: 

 Anyagok tulajdonságai. 

 Terméskompozíciók. 

 Agyagozás. 

 Gyurmázás. 

 Gipszöntés. 

 Papírhajtogatás. 

 Tárgyak (játékok, képek) készítési módjának megismerése. 

 

 

- Anyagok válogatása 

anyagfajták és használhatóság 

szerint. 

- Őszi falevél kompozíció 

készítése. 

- Szárított növények festése 

mártással, csokorrendezés.  

- Terményekből képek 

alkotása. 

- Agyagedények készítése, 

festése. 

- Só-liszt gyurmából hűtő 

mágnesek készítése évszakra 

jellemző motívumokkal és 

színekkel. 

- Gipszöntéssel figurák 

készítése, festése. 

- Papírhajtogatással pl. csákó, 

hajó készítése. 

- Ünnepekhez kapcsolódó 

alkotások létrehozása. 

- Díszpárna, varrása, kitömése. 

-  

 

Képes irányítással felismerni és 

szétválogatni a különböző 

anyagfajtákat 

 

Képességeihez mérten képes 

elsajátítani különböző ábrázoló- 

alakító technikákat. 

 
Képes az ábrázolás- alakítás 

eszközeinek és anyagainak adekvát 

használatára. 

 

Képes irányítással egyszerű tárgyakat 

készíteni. 

 

Kapcsolódási pontok:Életvitel és gyakorlat: tárgy, ajándék készítése változatos technikával. 
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14 óra szabadon tervezhető órakeret. 

  

Elvárt és javasolt fogalmak: Anyagok, eszközök. Elkészítendő tárgy. Elkészítés részfolyamatai. Évszakok, ünnepi jellegzetességek. Az anyagok 

tulajdonságaira vonatkozó fogalmak körének bővítése. Anyagok, részfolyamatok, elkészült tárgy és rendeltetése. 
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8. évfolyam 

Témakör: Vizuális ábrázolás Előzetes tudás: Tematikus ábrázolás irányítással. 

 

Óraszám: 

 

44 Tantárgyi fejlesztési célok:A természet megfigyelési és ábrázolási igényének kialakítása. Fejlessze a tanulók önkifejező készségét, 

képzelőerejét, környezetük pontos megfigyelését, megismerését. Biztosítsa a felfedezés, siker örömét, ezáltal járuljon hozzá az 

önismeretük fejlődéséhez. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Összefüggés felfedezése segítséggel a színek és érzelmek között. 

Cselekvések, jelenségek megfigyelése a környezetben. 

Irányítással az élővilág és tárgyi környezet elemeinek 

differenciáltabb ábrázolása tematikusan, többféle technikával 

megjelenítve. Saját élmények megjelenítése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Festés. 

 Rajzolás-színezés. 

 

– Természeti képződmények, 

jelenségek ábrázolása. 

– Az évszakok színeinek ábrázolása 

színkeveréssel, foltfestéssel. 

– Márványozás lufival. 

– Viaszkrétával és vízfestékkel 

„varázsképek” készítése. 

– Szabad festési gyakorlatok.  

– Szabadon színkeverések gyakorlása 

zenére. 

– Természeti jelenségek pl. folyó, tó, 

hegy stb. ábrázolása segítséggel. 

– Egy-egy élmény megörökítése 

emberalakkal, tárgyakkal. 

 

 

Növekvő önállósággal végezze el a 

feladatokat. 

 

Irányítással fedezzen fel összefüggést a 

színek és érzelmek között. 

 

Próbálja meg irányítással saját 

élményeit rajzos formában 

megjeleníteni. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció élmény megörökítése, Környezet-ismeret: természet-ábrázolás, Életvitel és gyakorlat: kompozíció, Társadalomismeret: 



 

589 
 

 

14 óra szabadon tervezhető órakeret. 

 

térkép. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Természeti és tárgyi környezettel kapcsolatos fogalmak körének fokozatos bővítése. Érzelmekkel, hangulatokkal kapcsolatos 

fogalmak körének bővítése. Ünnepi szimbólumok. Élőlények testfelépítésével kapcsolatos fogalmak körének bővítése.Természeti környezettel kapcsolatos 

fogalmak körének bővítése. 
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Témakör: 5. Komplex alakító tevékenységek Előzetes tudás: Tárgyak készítése irányítással. 

 

Óraszám: 

 

49 Tantárgyi fejlesztési célok: Segítse, hogy a tanulók egyre nagyobb önállósággal hozzanak létre különböző képi és formai 

alkotásokat. Szerezzenek egyre nagyobb jártasságokat a különböző alakítási technikák alkalmazásában.  A kreatív anyagválasztás és a 

tervezés megvalósítási igényének kialakítása. 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Egyszerű tárgyak készítése irányítással. 

Különböző anyagfajták felhasználása irányítással.  

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

- Komplex alakító technikák: 

- Agyagozás. 

- Gyurmázás. 

- Textilmegmunkálás. 

- Varrott képek készítése. 

- Terméskompozíciók. 

- Tárgyak (játékok, képek) készítési módjának 

megismerése. 

 

 Agyagedények készítése, festése, 

díszítése. 

 Só-liszt gyurmából fali díszek 

mintázása évszakra jellemző 

motívumokkal és színekkel. 

 Textilképek ragasztása. 

 Egyszerű minta varrása papírra majd 

a minta kifestése. 

 Őszi falevél kompozíció kiegészítése 

rajzzal. 

 Terménymozaikok készítése. 

 Szárított növények festése mártással, 

majd csendélet ragasztása. 

 Ünnepekhez kapcsolódó dekorációk 

készítése. 

 Fonalbábu-készítés. 

 Ujjbáb. 

 

Képességeihez mérten képes 

legyen alkalmazni a különböző 

ábrázoló- alakító technikákat. 

 
Képes legyen irányítással egyszerű 

tárgyakat készíteni. 

Kapcsolódási pontok:Életvitel és gyakorlat: tárgy, ajándék készítése változatos technikával. 

Elvárt és javasolt fogalmak:   Anyagok, eszközök. Elkészítendő tárgy. Elkészítés részfolyamatai. Évszakok, ünnepi jellegzetességek. Az anyagok 

tulajdonságaira vonatkozó fogalmak körének bővítése. Anyagok, részfolyamatok, elkészült tárgy és rendeltetése. 
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14 óra szabadon tervezhető órakeret. 
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Témakör: 6. Elemi ismeretek a művészeti alkotásokról Előzetes tudás: Művészeti alkotások felismerése segítséggel. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: A művészeti befogadó készség fejlesztése. Járuljon a tanulók esztétikai érzékének fejlődéséhez. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Irányítással művészeti alkotások szemlélése, megfigyelése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Művészeti alkotások jellemzői, fajtái. 

 Szobrok. 

 Festmények. 

 Épületek. 

 

 Művészeti kiadványok, albumok 

nézegetése, beszélgetés az alkotásokról. 

 Különböző anyagokból készült szobrok 

megtapintása. 

 Festmények megnézése. 

 Épületek megtekintése. 

 Tapintható tárlatok felkeresése. 

 Múzeumlátogatás. 

 

Segítséggel ismerkedjen meg egy- két 

kiemelkedő képzőművészeti alkotással. 

Irányítással szemlélget művészeti 

alkotásokat, a neki tetszőt kiválasztja, 

elemzi. 

Kapcsolódási pontok:Társadalmi ismeretek: Múzeumlátogatás, történelmi ismeretek, viselkedési kultúra, Kommunikáció: saját vélemény megfogalmazása 

Elvárt és javasolt fogalmak: Festészet, szobrászat, építészet, egyszerű esztétikai fogalmak. 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulóirányítással összefüggést fedez fel a színek és érzelmek között. 

Megpróbálja (irányítással) saját élményeit rajzos formában megjeleníteni. 

Növekvő önállósággal végzi el a feladatokat. 

Képességeihez mérten elsajátít különböző ábrázoló-alakító technikákat. 
Képes az ábrázolás-alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. 

Képes irányítással felismerni és szétválogatni a különböző anyagfajtákat. 

Képes irányítással egyszerű tárgyakat készíteni. 

Irányítással megismert néhány népművészeti alkotást. 

Irányítással szemlélget művészeti alkotásokat, a neki tetszőt kiválasztja, elemzi. 
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Ének – zene 

Műveltségi terület: Művészetek 

Évfolyam: 1. – 8. 

 

 

A tantárgy célja: az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, 

segítséggel vagy csoportban rövid gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni. A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyerekek számára járás 

közben, különböző mozgásokkal érzékelhető a dalokban, mondókákban, zenedarabokban a mérő lüktetés, a ritmus.  

 

Feladat: a tanulók a dalok, mondókák ritmusát fokozódó önállósággal tapsolják, kopogják, a tempó és a dinamika figyelembevételével végezzék a 

gyakorlatokat. Ismertessenek meg a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez mérten minél több mondókát, verset, gyermekdalt, a családi és társadalmi 

ünnepkörök dalait, azért, hogy a tanulók egyre kevesebb segítséggel vehessenek részt körjátékokban, a pedagógussal megvalósuló együttműködés hatására 

bevonódjanak a páros játékokba.  

 

Eközben felkelthető a figyelem és az érdeklődés a zene és a hangok, a hangszerek megismerése iránt.  

 

Az ének-zenével mint közös nyelvvel lehetőség nyílik a közösség kialakítására, a sérült és nem sérült emberek összekapcsolására 
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Évfolyam 1.-2. 3.-4. 5.-6. 7.-8. 

Heti óraszám 2 2 2 2 

Éves óraszám 72 72 72 72 

 

 

 

 

Témakör / Évfolyam 1.a 1.m 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Gyermekdalok - Népdalok 27 27 27 22 22 15 15 15 15 

2. Ünnepkörök dalai 15 15 15 20 20 10 10 20 20 

3. Ritmus és hallásfejlesztés 20 20 20 20 20 20 20 15 15 

4. Zenehallgatás 10 10 10 10 10 22 22 22 22 

Éves óraszám: 
72 72 72 72 72 72 72 72 72 
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1–2. évfolyam 

 

A tantárgy szerepe az erkölcsi nevelésben az egyszerű szabályok megértésének, a közösségi életben nélkülözhetetlen türelemnek és várakozni tudásnak, 

valamint a csoportos helyzetekben, közös éneklések alkalmával alapvető egymásra figyelés igényének a kialakításában és gyakorlásában van. 

 

A nemzeti öntudatot, hazafias nevelést a népi hagyományok, népszokások megismerésével a magyar népi gyermekjátékokon, gyermekdalokon keresztül 

támogatjuk. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a tantárgy tanítása a felszabadult légkör biztosításával a harmonikus személyiségfejlődéssel, a félénkség, a gátlás, 

a szorongás leküzdésével éri el; hozzájárul a reális önbizalom és önértékelés kialakulásához a társas kapcsolatok visszajelzései alapján, megalapozza az 

alkalmazkodó- és együttműködési képességet. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés a mozgás harmóniájának megismerésével, a zene és a mozgás összhangjának megteremtésére törekvéssel, a dalok és zenék 

hangulatának megfigyelésével történik. 

 

A családi életre neveléshez a családi ünnepek jellegzetes dallamainak alkalomhoz illő hallgatásával, előadásával, megismerésével kapcsolódik. 
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A médiatudatosságra neveléshez a hangulathoz illő zenék kiválasztásával, a különféle adathordozók és médialehetőségek igénybevételi lehetőségeinek 

megismertetésével járul hozzá. 
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1.aosztály 

 

 

Témakör:1. Gyermekdalok - Népdalok Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem megadható. 

 

Óraszám: 

 

27 Tantárgyi fejlesztési célok: Az énekléshez való kedv, érdeklődés felkeltése, erősítése, együttműködés, elemi szabályok elfogadása - a 

teljes személyiség fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Előzetes tudásanyag (ismert dalanyag) előhívása tárgyak segítségével, 

örömforrás létesítése, belső hallás kialakítása, fejlesztése, valamint az 

énekhang külső megjelenítésére is képes tanulók esetében a hallható 

hang formálása, tisztítása. 

Új énekek megismerése, hangterjedelem bővítése, új zenei elemek 

megismerése, korábbiak gyakorlása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dalismétlés 

 Közös éneklés. 

 Ismert énekek felismerése tárgyak segítségével. 

 Ismert dalok éneklése tapssal, dallamjátékra nem alkalmas 

ritmushangszerekkel, zajkeltő eszközökkel. 

 A hallott ének dramatizálása 

 

II. Új dal tanulása 

 

 Éneklés, felnőtt éneklésének követése. 

 Adott tárgyhoz társított ének 

felismerése. 

 Adott dal éneklése tapssal, választott 

vagy kijelölt hangszerrel. 

 Felnőtt által összeállított, énekes 

történtet követése cselekvéssel és 

énekkel (egyszerű történettel keretezett, 

jól ismert dalokkal megtöltött rövid 

történet, néhány mondatos 

összekötéssel). 

 A mindennapi tevékenységhez, ill. 

napszakhoz kapcsolódó új dal 

megfigyelése és éneklése felnőtt 

vezetésével. 

 Bekapcsolódás a körjátékokba, dalok 

megfigyelése. 

 Az énekekkel kapcsolatos állati hangok 

és mozgások, valamint növények 

megjelenési formájának (pl. fa – 

 

Ismerjen fel 2-3 dalt. 

 

Kapcsolódjon be a közös éneklésbe 

együttműködéssel. 

 

Nyitottsággal fogadja az új énekeket. 
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 Mindennapokhoz szorosan kapcsolódó énekek megtartása, ill. 

célszerű (esetleg szükségszerű) cseréje (reggel, dél, alvás, evés). 

 Körjátékokhoz kapcsolódó énekek tanulása. 

 Növényekről, állatokról szóló, egyszerű dalok tanulása. 

hajladozás) utánzása együttműködéssel. 

 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés - menetelés. kommunikáció – beszédkészség. játékra nevelés - gyakorló és szerepjátékok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Éneklés, mese, történet, kép, az adott dalok felismerését segítő tárgyak megnevezve. új, ének, az adott szokásokhoz, 

élőlényekhez kapcsolódó kulcsfogalmak, utánzás, meghallgatás. 
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Témakör:2. Ünnepkörök dalai Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem megadható. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok:Családi és közösségi kiemelt napok megismerése, ünnepek-hétköznapok ritmusának érzékeltetése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Családi és közösségi ünnepek eljátszása, lebonyolítása ismert dalok és 

új énekek, valamint zenehallgatás segítségével – az ünnepi átéléshez 

való segítségnyújtás az említett csatornákon keresztül. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 A Mikulás eljövetele. 

 A karácsonyi ünnepkör. 

 Farsangi ünnepkör. 

 Anyák napja. 

 Születésnapok. 

 

 Ismert dalok felidézésénél szokásos 

eszközök, kellékek használata. 

 Új dalok megfigyelése, lehetőség 

szerinti utánzásos visszaadása. 

 

Együttműködéssel legyen 

bevonható a dalos játékokba, 

ünneplésekbe. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - ünnepek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Karácsony, a karácsonyi történet fontosabb kulcsszavai, farsang, a csoport farsangi jelmezeinek megnevezése, anyák napja, 

anyák napja idején nyíló, jellegzetes virágok neve, születésnap, köszöntés, ünnep, család. 

 

 

  



 

601 
 

Témakör: 3. Ritmus- és hallásfejlesztés Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem megadható. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok:Az érdeklődés felkeltése, gátlások feloldása. új hangszerek megismerése, segítségnyújtás mozgássorok 

összerendezésében, segítségnyújtás a társas kapcsolatok fejlődésében. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Szem-kéz összehangolt működésének fejlesztése a 

hangszerhasználatban.Ismerkedés az ULWILA-jellegű 

hangszerekkel.Élesen eltérő hangszínek megkülönböztetése. 

Egyenletes lüktetés (mérő) érzékeltetése éneklés közben. 

Erős dinamikai különbségek (halk-hangos) érzékeltetése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dallamhangszereken való játék előkészítése 

 Adott hangmagasságú ULWILA hangszer-elemek 

megszólaltatása, kipróbálása. 

 Jól ismert dal kísérete. 

 

II. Zenei kapcsolatfelvétel 

 A  környezetben található hangkeltő (dallamjátékra alkalmas ill. 

nem alkalmas) eszközök (hangszerek) megismerése, kipróbálása. 

 Énekes, mozgásos gyermekjátékok. 

 Ritmika és tempó érzékeltető járás körben, énekszóra. 

 Napszakok, évszakok összekapcsolása énekekkel, zenei 

szemelvényekkel. 

 

 Felnőtt által tudatosan kiválasztott 

hangszerek megszólaltatása 

segítséggel. 

 Dal kísérete az adott hangszeren 

segítséggel (a mérőhöz közelítve). 

 Hangkeltő eszközök, hangszerek 

megszólaltatása, hangforrások 

felismerése. 

 

 Bekapcsolódás közösen játszható 

mozgásos játékokba. 

 Körben járás, felnőtt utánzása 

segítséggel. 

 Adott napszakhoz, évszakhoz kapcsolt 

dallamok felismerése segítséggel. 

 

A kiosztott hangszerelemek bátor 

megszólaltatása. 

 

Segítséggel vegyen részt e csoportos 

tevékenységekben. 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés - gyakorló játék, szerepjáték. mozgásnevelés - alapmozgások, szabadgyakorlatok. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: csend, zaj, zene, szokás, bekapcsolódás, utánzás, mozgás, hangszer, esetlegesen a használt hangszerek nevei, Rajta! együtt. 
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Témakör:4. Zenehallgatás Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem megadható. 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok:Magatartási nehézségek csökkentése, hallási figyelem és –megkülönböztetés képességének fejlesztése, az 

erre utaló jártasságok, készségek kialakítása, szokások kialakítása, közösségi részvétel segítése, gátlások oldása – végeredményként 

élményszerző zenehallgatás. 

 

Fejlesztési feladatok-Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

A hallott zene segítségével elsősorban cselekedtető-cselekvő feladatok 

végzése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

  „Kendős játék” – zenei történés követése mozdulatokkal. 

 „Utánzásos játék” - megszólaló zene összekapcsolása egyszerű 

mozgássorral (pl. járás, megállás, guggolás) egyszerű formában 

(pl. kör, kígyóvonal). 

 „Csend-zene játék” – zenei folyamat megváltozásának 

összekapcsolása mozgással. 

 „Szabad játék” – zenei történés összekapcsolása mozdulatokkal. 

 

Fent leírtak végrehajthatóak alkalmanként élő zenével is: ez esetben az 

adott foglalkozáson/tanórán jelenlévő felnőtt(ek) zenél(nek). 

 

 Kendő lengetése zenehallgatás közben 

csoportosan és egyénileg is. 

 Egyszerű mozgássor végzése/utánzása 

segítséggel. 

 Felnőtt (tanár) által meghatározott két 

tevékenység végzése az adott 

helyzetben segítséggel (pl. zene alatt 

körben megyünk, amikor megáll a 

zene, leülünk). 

 Zene kifejezése mozgások által 

segítséggel - élményszerzés, 

önkifejezés 

 

Segítséggel kapcsolódjon be a zenés 

játékokba. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - logopédiai feladatok. játékra nevelés - gyakorlójáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hallgat, figyel, megáll, indul, újraindul, kendő, kör, jár, lép, tapsol. 
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1.mosztály 

 

Témakör:1. Gyermekdalok - Népdalok Előzetes tudás: Megelőző osztályfokon tanult gyakorolt dalok, 

énekek ismerete elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

27 

Tantárgyi fejlesztési célok:A figyelem és az összpontosítás képességének segítése, ritmus- és hallásfejlesztés, ismeretek bővítése, 

jártasságok, készségek fejlesztése, képességek alakítása egyszerű dallamok segítségül hívásával. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Alapozó évfolyamon, valamint jelen év során tanult/megismert énekek 

folyamatos, változatos ismétlése felidézést segítő tárgyak 

segítségével.Hangterjedelem bővítése, ritmikai feladatok végrehajtása, 

zenei és általános ismeretek gyarapítása új dalokon keresztül.Az 

éneklés örömének növelése. 

 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dalismétlés 

 Ismert dalok eléneklése közösen. 

 Ismert dalok felismerése tárgyak segítségével (dallamfelismerő 

játék a tárgyakkal). 

 Ismert dalok kísérete tapssal, kopogással, dallamjátékra nem 

alkalmas ritmushangszerekkel. 

 Jól ismert dalok dramatizált összefűzése. 

 

 Bekapcsolódás a közös éneklésbe. 

 Dallamok felismerése a tárgyak 

segítségével (adott tárgy megkeresése a 

hallott dallam alapján). 

 Énekek kísérete választott vagy felnőtt 

által körülhatárolt hangszeren, ill. 

tapssal kopogással. 

 Részvétel az összeállított kis történet 

eljátszásában. 

 Az adott új dal kapcsán egyszerű 

feladatok végrehajtása 

segítségnyújtással. 

 Dalok eljátszása. 

 Az énekben szereplő állatok hangjának, 

mozgásának utánzása 

együttműködéssel. 

 

 

Ismerjen fel 2-3 dalt. 

 

Kapcsolódjon be a közös éneklésbe 

együttműködéssel. 

 

Nyitottsággal fogadja az új énekeket. 
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II. Új dal tanulása 

 Mindennapokhoz szorosan kapcsolódó énekek tanulása (reggel, 

dél, alvás, evés). 

 Játéktevékenységre utaló énekek tanulása. 

 Élőlények lényegi tulajdonságait megragadó, igen egyszerű 

énekek tanulása. 

 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés - menetelés. kommunikáció – beszédkészség. játékra nevelés - gyakorló és szerepjátékok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Éneklés, mese, történet, kép, az adott dalok felismerését segítő tárgyak megnevezve. új, ének, az adott szokásokhoz, 

élőlényekhez kapcsolódó kulcsfogalmak, utánzás, meghallgatás. 
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Témakör:2. Ünnepkörök dalai Előzetes tudás: Megelőző osztályfokon tanult, gyakorolt 

dalok, énekek ismerete elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok: Az ünnepek és hétköznapok ritmusának érzékeltetése az alapozó év ismeretei alapján. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Ünnepek, kiemelt napok megélése, felismerése énekeken keresztül, 

élőben elhangzó vagy hangfelvételről lejátszott zenei szemelvények 

meghallgatása segítségével. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

  A Mikulás eljövetele. 

 A karácsonyi ünnepkör. 

 Farsangi ünnepkör. 

 Anyák napja. 

 Születésnapok. 

 

 Énekek, dalok, dallamok felismerése a 

megszokott eszközök segítségével. 

 Jól ismert dalok, énekek, dallamok 

összekapcsolása adott ünnepnapokkal, 

ünnepkörökkel, szemléltető tárgyak 

segítségével. 

 Új énekek nyitott befogadása, éneket 

mutató/tanító felnőtt(ek) követése 

énekléssel. 

 

 

 

Együttműködéssel kapcsolódjon be 

az ünnepi éneklésbe – adottság 

szerint hangos énekléssel is. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - ünnepek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Karácsony, a karácsonyi történet fontosabb szereplői (József, Mária, kisJÉZUS, stb.), farsang, a csoport farsangi jelmezeinek 

megnevezése, az intézmény aktuális farsangi rendezvényének várható részei (jelmezverseny, táncház, sorverseny, stb.) anyák napja, anyák napja idején nyíló, 

jellegzetes virágok neve, születésnap, gyertya, torta, ajándék, köszöntés, ünnep, család. 
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Témakör:3. Ritmus- és hallásfejlesztés Előzetes tudás: Alapozó osztályfokontanult, gyakorolt dalok, 

énekek, dallamok ismerete elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok: A zenei figyelem ösztönzése, társas kapcsolatok összehangolása, idegenkedő-elhúzódó tanulók 

közösségi/beilleszkedési nehézségeinek enyhítése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

ULWILA-jellegű hangszerek megismerése, eddig kipróbált 

hangszerek bátrabb használata - újabbak kipróbálása.Hangszer tudatos 

megszólaltatásának segítése.Viszonylag élesen eltérő hangszínek 

megkülönböztetése.Egyenletes lüktetés (mérő) érzékeltetése éneklés 

közben.Erősebb dinamikai különbségek (halk-hangos) érzékeltetése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dallamhangszereken való játék előkészítése 

 Adott hangmagasságú ULWILA hangszer-elemek 

megszólaltatása, kipróbálása. 

 Jól ismert dal kísérete. 

 

II. Zenei kapcsolatfelvétel 

 Dallamjátékra nem alkalmas ritmushangszerek megszólaltatása, 

újabb hangszerek kipróbálása. 

 Jól ismert hangszerek megkeresése a teremben (miközben a 

hangja folyamatosan szól). 

 Egyszerű körjátékok eljátszása. 

 Körben járás jól ismert dalok éneklése közben, ritmikai és tempó 

érzékeltető feladatok végzésével. 

 Adott napszakok, évszakok felismerése jól ismert énekek, dalok, 

 

 Felnőtt által tudatosan kiválasztott 

hangszerek megszólaltatása 

segítséggel. 

 Dal kísérete az adott hangszeren 

segítséggel (a mérőhöz közelítve). 

 

 Hangkeltő eszközök, hangszerek 

megszólaltatása, hangforrások 

felismerése. 

 Hangszer hangja alapján a hangforrás 

megkeresése bekötött szemmel vagy 

bekötés nélkül, segítséggel. 

 Kör kialakítása segítséggel, éneklés, 

körben járás, a játék által indított 

feladatok végrehajtása segítséggel. 

 Körben járás, felnőtt utánzása 

segítséggel. 

 Adott napszakhoz, évszakhoz kapcsolt 

dallamok felismerése segítséggel, új 

énekek megfigyelése, utánzásos 

éneklése. 

 

 

Segítséggel szólaltasson meg adott 

dallamhangszer-elemeket. 

 

Vegyen részt segítséggel a közös 

zenélésben. 
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dallamok alapján megszokott segédeszközök segítségével. 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés - gyakorló játék, szerepjáték. mozgásnevelés - alapmozgások, szabadgyakorlatok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Csend, zaj, zene, szokás, bekapcsolódás, utánzás, mozgás, hangszer, esetlegesen a használt hangszerek nevei, Rajta! együtt. 
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Témakör:4. Zenehallgatás Előzetes tudás: Zenehallgatáshoz alapozó osztályfokon 

megismert eszközök ismerete elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

10 

Tantárgyi fejlesztési célok:Közösségi beilleszkedés segítése, figyelem fejlesztése, hasonlóságok közti különbségtétel képességének 

felébresztése, fejlesztése, örömforrás biztosítása. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Mozgásos tevékenységek megvalósítása eszközzel és eszköz nélkül 

élő forrásból vagy hanghordozóról hangzó zene alapján. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

  „Kendős játék” – zenei történés követése mozdulatokkal. 

 „Utánzásos játék” - megszólaló zene összekapcsolása egyszerű 

mozgássorral (pl. járás, megállás, guggolás) egyszerű formában 

(pl. kör, kígyóvonal). 

  „Csend-zene játék” – zenei folyamat megváltozásának 

összekapcsolása mozgással. 

 „Szabad játék” – zenei történés összekapcsolása mozdulatokkal. 

 

Fent leírtak végrehajthatóak alkalmanként élő zenével is: ez esetben az 

adott foglalkozáson/tanórán jelenlévő felnőtt(ek) zenél(nek). 

Mivel a tananyag „megegyezik” az alapozó évfolyam ide vonatkozó 

tananyagával, igen kevéssel hosszabb, tagoltabb zenéket válasszunk, a 

mozdulatok és a zene összekapcsolásának tudatosabb szervezésével! 

 

 Kendő lengetése zenehallgatás közben 

csoportosan és egyénileg is. 

 Egyszerű mozgássor végzése/utánzása 

segítséggel. 

 Felnőtt (tanár) által meghatározott két 

tevékenység végzése az adott 

helyzetben segítséggel (pl. zene alatt 

körben megyünk, amikor megáll a 

zene, leülünk). 

 Zene kifejezése mozgások által 

segítséggel - élményszerzés, 

önkifejezés 

 

Segítséggel kapcsolódjon be 

zenehallgatás közben történő játékba, 

valamint használja a kijelölt 

eszközöket. 
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Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - logopédiai feladatok. játékra nevelés - gyakorlójáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hallgat, figyel, megáll, indul, újraindul, kendő, kör, jár, lép, tapsol. 
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2.évfolyam 

 

Témakör: Gyermekdalok - Népdalok Előzetes tudás: Eddig megismert énekek ismerete elemi 

szinten. 

 

Óraszám: 
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Tantárgyi fejlesztési célok:Dalkincs bővítése, hasonlóságon alapuló megfogható (tárgyi) és megfoghatatlan (szellemi/fogalmi) dolgok 

logikus összekapcsolására vonatkozó képesség kibontakoztatása, fejlesztése, élményszerzés, örömforrás. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Megismert dalok, énekek felidézése tárgyak (esetleg már hívóképek) 

segítségével. Dallam felismerési játékok, feladatok a felidézést segítő 

eszközök használatával. Hangterjedelem bővítése újonnan 

megismerendő énekek által. Élményszerzés, örömforrás biztosítása a 

közös énekléseken keresztül. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dalismétlés 

 Közös éneklés felnőtt vezetésével (alkalmanként 2-3 dal csokorba 

fűzésével). 

 Dalfelismerő játékok – a felismerést segítő eszközök lehetőség 

szerint tárgyakról jól értelmezhető hívóképekre 

változhatnak. 

 Ismert dalok kísérete, ritmushangszerekkel – a tevékenységhez 

egyszerű feladat (pl. halka-hangos részek megkülönböztetése 

felnőtt vezetésével) társítható. 

 Jól ismert dalok dramatizált összefűzése – osztály tagjainak 

 

 Bekapcsolódás a közös éneklésbe. 

 Hallott dallam(ok) és látott 

tárgy(ak)/hívókép(ek) társítása. 

 Ritmushangszer választása szabadon 

vagy megadott szempont alapján – az 

ének kísérete, egyszerű feladat 

végrehajtása. 

 Saját név említése alapján konkrét 

utasítás végrehajtása a történetben 

segítséggel. 

 Az új dal társítása a megfelelő napi 

szokáshoz (pl. tárgy, hívókép által) 

segítséggel. 

 Részvétel a közös játékban (a 

körjátékokban megjelenő dalok 

utánzásos éneklése, ill. követése 

énekhanggal). 

 Dalok megfigyelése, jellegzetes 

mozgásokkal történő eljátszás 

segítséggel. 

 

Ismerjen fel 5-6 dalt. 

 

Kapcsolódjon be a közös játékokba, 

mozgásokba, éneklésekbe. 
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valódi neve és tulajdonságai alapján kitalált rövid, 

mindennapokban előforduló történet eljátszása. 

 

II. Új dal tanulása 

 mindennapokhoz szorosan kapcsolódó énekek tanulása (reggel, 

dél, alvás, evés), korábbi gyakorlatban szereplő bizonyos dalok 

cseréje. 

 Ismerkedés összetettebb körjátékokkal (párválasztó, két-, ill. 

három fázisból álló körjátékok). 

 Èlőlényekről, egyszerűen észrevehető természeti jelenségekről 

(pl. villámlás), időjárásról szóló énekek tanulása (ajánlott: 

Gryllus Vilmos albumairól). 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés - menetelés. kommunikáció – beszédkészség. játékra nevelés - gyakorló és szerepjátékok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Éneklés, mese, történet, kép, az adott dalok felismerését segítő tárgyak/hívóképen szereplő alakok megnevezve. új, ének, az 

adott szokásokhoz, élőlényekhez, természeti jelenségekhez, időjáráshoz kapcsolódó kulcsfogalmak, utánzás, meghallgatás, megfigyelés, pár, választ. 
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Témakör:2. Ünnepkörök dalai Előzetes tudás: Eddig tanult, ünnepkörökkel kapcsolatos 

énekek, dallamok ismerete elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok: Az ünnepi készülődésben, annak lebonyolításában való részvétel ösztönzése, ünnepi időszak felismerése, 

érzékelése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Ünnepi időszakok, kiemelt ünnepnapok énekeinek, dallamainak 

felismerése, az ünnepi készülődés és lebonyolítás színesítése zenéléssel. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Várakozás a szüreti mulatságra - szőlővel, őszi gyümölcsökkel 

kapcsolatos új énekek tanulása, ismertek felismerése, ide 

kapcsolódó játékok, körjátékok megvalósítása, választott dalok 

összekapcsolása dramatikus játékként, rövid, egyszerű, szüreti bált 

is magában foglaló történet kerekítéséhez. 

 A Mikulás eljövetele – új Mikulás-váró dalok éneklése, ismertek 

gyakorlása, felismerése. 

 A karácsonyi ünnepkör – egyszerű szerkezetű ádventi ének tanulása, 

az ismert karácsonyi énekek gyakorlása, felismerése, kisded 

köszöntése e dalokkal (jelmezek, kellékek használatával). 

 Farsangi ünnepkör – farsangi ünnepkört átölelő, a csoport farsangi 

részvételét kifejező dal tanulása, ismert dalok gyakorlása, 

felismerése (jelmezekkel, tánccal kapcsolatban). 

 

 Anyák napja – ismert (virágneveket tartalmazó) énekek ismétlése 

(esetleg rövid, énekeket, verseket, játékokat tartalmazó, osztály-

 

 Részvétel énekkel, mozgással a 

tevékenységekben, dallamok felismerése 

segédeszköz használatával. 

 Ismert dalok éneklése, új dallamok 

megfigyelése, utánzása. 

 Felnőtt által választott, énekelt énekek 

éneklése, megfigyelése, követése, 

részvétel a játékban. 

 Ismert énekek felismerése, 

összekapcsolása adott jelmezekkel. 

 Ismert énekek éneklése, követése. 

 Köszöntő dalok éneklése, követése.  

 

Kapcsolódjon be segítséggel 

az ünnepi játékokba, 

éneklésekbe, mozgásos 

feladatokba. 
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szintű kisműsor összeállítása). 

 Születésnapok – ünnepeltek köszöntése ismert énekkel. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - ünnepek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:Szüret, szőlő, egyéb őszi gyümölcsök, puttony, szüreti bál, karácsony, a karácsonyi történet fontosabb szereplői (József, Mária, 

kisJÉZUS, stb.), farsang, a csoport farsangi jelmezeinek megnevezése, az intézmény aktuális farsangi rendezvényének várható részei (jelmezverseny, táncház, 

sorverseny, stb.) anyák napja, anyák napja idején nyíló, jellegzetes virágok neve, születésnap, gyertya, torta, ajándék, köszöntés, ünnep, család. 
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Témakör:3. Ritmus- és hallásfejlesztés Előzetes tudás: Eddig tanult dalok, dallamok, ismerete, 

kapcsolat adott ritmus- és dallamhangszerekkelelemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok: A megkülönböztetés képességének fejlesztése hallási úton, feladattudat kialakítása, adott tevékenységre 

való figyelem segítése, növelése, segítségnyújtás a társas kapcsolatokban tanúsított magatartáshoz. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Eddig megismert ULWILA-jellegű hangszerek tudatosabb, bátrabb 

használata, eddig nem használt hangszerek megismerése.Erősen eltérő 

hangszínű ULWILA-jellegű hangszerek megkülönböztetése hallási 

úton.Tempóváltozás érzékeltetése a zenében (és 

énekekben).Egyenletes lüktetés érzékeltetése.Erősebb dinamikai 

különbségek (halk-hangos) tudatos felismerése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dallamhangszereken való játék előkészítése 

 A csoportban gyakran használt ULWILA-jellegű hangszerek 

hangjának felismerése (két, később három jól 

megkülönböztethető hangú hangszer esetében). 

 A csoportban még nem használt hangszerek kipróbálása 

játékokkal (esetleg rögtönzésszerű zenéléssel). 

 Jól ismert dalok kísérete (esetleg csokorba kötve) – a kiosztott 

hangszerelem(ek) színének tudatosítása színes korongok 

segítségével. 

 

II. Zenei kapcsolatfelvétel 

 

 Éppen hallatszó hangszer megkeresése 

a teremben (nehezítés pl. bekötött 

szem). 

 Hangszer megszólaltatása 

együttműködéssel. 

 Felnőtt által kiválasztott hangszerelem 

megszólaltatása segítséggel adott jelre. 

 Hangszerek megszólaltatása és a 

hangszerjáték abbahagyása adott jelre. 

 Hangforrás keresése – lehetőleg 

bekötött szemmel. 

 Körben járás segítséggel, éneklés, ill. 

az ének követése, játék által adott 

feladatok végrehajtása segítséggel. 

 Körben járás segítséggel, feladat 

végrehajtása segítséggel. 

 Dallamok felismerése a megszokott 

segédeszközök segítségével, valamint a 

dalok napszakokhoz, évszakokhoz 

társítása. 

 

Bátran szólaltassa meg az ismert 

hangszereket segítséggel. 

 

Segítséggel kapcsolódjon be a körbe, 

szólaltasson meg hangszereket, 

társítson a dalokhoz 

segédeszközöket. 
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 „Csend-zene játék” dallamjátékra nem alkalmas hangszerekkel. 

 Ismert ritmushangszerek megkeresése, miközben hangja 

hallatszik. 

 Párválasztó körjátékok tanulása, eljátszása. 

 Ismert dalok éneklése dinamikai és tempóváltozást követő 

feladatokkal (egy időben ne legyen mindkettő, valamint a 

szélsőséges, kétpólusú váltást kössük mozgáshoz). 

 Napszakok, évszakok kötött dalok, énekek éneklése, felismerése 

–az adott dalok segítségével napszakok, évszakok felismerése. 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés - gyakorló játék, szerepjáték. mozgásnevelés - alapmozgások, szabadgyakorlatok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Csend, zaj, zene, szokás, bekapcsolódás, utánzás, mozgás, pár, választás, hangszer, esetlegesen a használt hangszerek nevei, 

Rajta! együtt, napszakok, évszakok nevei. 
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Témakör:4. Zenehallgatás Előzetes tudás: Megszokott reakció adott zenehallgatási 

helyzetben (pl. „csend-zene játék” mozdulatai). 

 

Óraszám: 

 

10 

Tantárgyi fejlesztési célok:Hallási figyelem fejlesztése, segítségnyújtás a tanulót körülvevő bonyolult rendszerek, fogalmak, nehezen 

érthető helyzetek közötti eligazodáshoz. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Hallgatandó zeneművek, zenei szemelvények összekapcsolása 

mozgásos tevékenységgel. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

  „Kendős játék” – csoportos, páros és egyéni játékok adott 

zenére. 

 „Utánzásos játék” – különböző karakterű zenék kifejezése 

különböző mozgásformákkal, ill. hasonló karakterű zenék 

kifejezése hasonló mozgássorral. 

 „Csend-zene játék” – zene és csend elválásának tudatosítása 

egyszerű, jól tagolt (tagolásoknál jól hallható zárlatot használó) 

zenei szemelvény meghallgatásával, két különböző 

mozgás/testhelyzet (pl. járunk és leülünk) alkalmazásával. 

 „Szabad játék” – mozdulatok rögtönzése a zene hatása alatt. 

 

A csoportban jelenlévő felnőttek lehetőségeitől függően ajánlott 

alkalmanként élőzenével próbálkozni! 

A kerek, zenei megszólalások ne legyenek hosszabbak 4 percnél! 

 

 

 Kendő lengetéseegyedül vagy társsal, 

társakkal,, segítséggel, felnőtt által 

meghatározott feladatok alapján. 

 Zene karaktere alapján adott (zenéhez 

illő) mozgássor utánzása segítséggel. 

 Csend és zene határainak felismerése a 

mozgások/testhelyzet 

megváltoztatásával, segítséggel. 

 Mozgások, mozgássorok indítása 

segítséggel a zene hallgatása közben. 

 

Cselekvő részvétel a mozgásos 

tevékenységekben. 
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Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - logopédiai feladatok. játékra nevelés - gyakorlójáték. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hallgat, figyel, megáll, indul, újraindul, kendő, kör, jár, lép, ül, áll (ill. egyéb testhelyzetet, mozgást kifejező szavak), tapsol. 

 

 

 

 

 

Összegzett tanulási 

eredmények a két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani. 
Képes segítséggel rövid párbeszédet előadni. 
Bekapcsolódik a közös éneklésbe, képes társaival együtt közönségnek énekelni. 

Képes a gyors és lassú mozgásokat differenciálni, követni.  

Képes együttműködni. 

Képes néhány percig a zenére figyelni. 

Szívesen hallgat zenét. 
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3–4. évfolyam 

 

Az erkölcsi neveléshez kapcsolódóan az előző évek munkájára alapozva történik meg az egyszerű gyermek- és népdalok érzelmi hangulatának megéreztetése, 

a bennük megjelenő alapvető emberi értékek, érzelmek megfigyelése.  

 

A nemzeti öntudat és hazafias nevelés a népi hagyományok és a magyar kultúra ápolásával, az ünnepkörök dalainak, zenéinek megismerésével, téri és időbeli 

relációkban a tájékozódási képesség erősítésével valósul meg.  

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztésében a tantárgy kiemelten törekszik az együttműködési készség erősítésére közös énekes-táncos tevékenységekkel, az 

önbizalom erősítésével, a helyes önismeret fejlesztésével a közösségi környezet visszajelzései alapján. 

 

A testi és lelki egészségre nevelést a tantárgy a zene, a ritmus és a mozgás összefüggésének megfigyeltetésével, a zenének, éneknek egyszerű mozgással 

történő kísérésével, és az érzelmek megjelenítésének megalapozásával támogatja, amelyhez a lelki állapothoz, hangulathoz illő zenék és énekek kiválasztása, 

hallgatása is társul. 

 

A családi életre nevelést és a kommunikációs kompetenciákat a családi ünnepekhez kötődő dalok és zenék ismeretének bővítése, készülődés ezek előadására, 

mondókákkal, gyermek- és népdalokkal a nyelvi kifejezőkészség fejlesztése segíti. 
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A tantárgy tanítása a médiatudatosságra nevelés fejlesztését a hangulatnak, ízlésnek megfelelő zenék, dalok keresésének segítésével, a médiumok és a 

zenehallgatás különböző lehetőségeinek bemutatásával; a személyes és társas kapcsolati kompetenciákfejlesztését a társakkal való együttműködéssel, közös 

éneklés és zenélés keretében az egymásra figyelés erősítésével éri el. Fontos az eredmények elérésében a gyermekjátékokban és táncos produkciókban a 

partnerrel való kapcsolattartás gyakorlása is. 
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3.évfolyam 

 

Témakör:1. Gyermekdalok - Népdalok Előzetes tudás: 1-2. évfolyam dalainak ismerete elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

22 Tantárgyi fejlesztési célok:Ösztönzés a jókedvű, örömteli éneklésre, beszédkészség, beszédindítás ösztönzése, közösségi életben való 

nyitott részvétel ösztönzése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Ismert dalok, énekek felidézése hívóképek segítségével. 

Játék a dallamokkal, azok felismerésére alapozva.Meglévő 

hangterjedelmen belül tudatos hangképzés ösztönzése, segítése. 

Bővebb hangkészletű dalok segítségével hangterjedelem 

bővítése.Örömteli éneklés ösztönzése, segítése – felnőtt által gyakran 

megszólaló kísérőhangszer használatával (pl. zongora, gitár) 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dalismétlés 

 Minden tanóra kezdése egy választott, névkiéneklős dallal 

(tetszőleges dal átalakítva úgy, hogy a tanítványok nevét adott 

szótagokra lehessen énekelni). 

 Ismert, tanult énekek éneklése felnőtt által meghatározott vagy 

szabadon választott hívókép segítségével (lehetőség szerint 23- 

dalból álló csokor összefűzése adott tematika alapján, mint pl. 

dalok állatokról). 

 

 Labda, kisállat, stb. továbbadása egy 

társnak, akinek még nem hangzott el a 

neve. 

 Részvétel a közös éneklésben, 

tetszőleges vagy adott hívókép 

kiválasztása, megkeresése. 

 Dallam és a hívókép összekapcsolása. 

 Ritmushangszer használata éneklés 

közben – dinamikai különbségek 

észlelése, adott feladat végrehajtása. 

 Szerepként választott állat nevének 

hallatán egyszerű feladat végrehajtása 

(pl.: a farkas ekkor elindult). 

 Új dal megfigyelése, utánzásos 

éneklése és társítása napi 

szokás(ok)hoz (dal hívóképének 

tudatosítása). 

 Részvétel a játékban, valamint a 

körjátékokban előforduló dalok 

éneklése 

 

Ismerjen fel 9-10 dalt. 

 

Vegyen részt a közös éneklésekben, 

játékokban. 

 

Segítséggel keresse meg az adott 

énekek hívóképeit. 
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 Dalfelismerő játékok hívóképek segítségével. 

 

 Énekek kísérete ritmushangszerekkel – dinamikai (halk-hangos) 

különbséges felismerése, érzékeltetése játékokkal, feladatokkal. 

 Dramatizált éneklés – rövid, egyszerű történet állatok 

szereplésével. 

 

II. Új dal tanulása 

 Mindennapi tevékenységekkel, napszakokkal kapcsolatos énekek 

tanulása. 

 Összetettebb körjátékok tanulása, eljátszása (párválasztó, két-, ill. 

három fázisból álló körjátékok). 

 Új dalok tanulása „Kodály Zoltán: Kis emberek dalai” c. 

kötetből, valamint Gryllus Vilmos egyszerűbb, rövidebb dalai 

közül (csak Dalok 1-3.!). 

 Dalok tanulása utánzással, valamint a 

dalokhoz kapcsolódó hívóképek 

megkeresése, megjegyzése. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - szövegek ismerete. játékra nevelés - szerepjáték, spontán játék. mozgásnevelés – utánzómozgások. 
 

Elvárt és javasolt fogalmak: Éneklés, mese, történet, kép, az adott dalok felismerését segítő tárgyak/hívóképen szereplő alakok megnevezve. új, ének, az 

adott szokásokhoz kapcsolódó kulcsfogalmak, Kodály Zoltán és Gryllus Vilmos dalai kapcsán felmerülő fogalmak, tárgyak, élőlények, helyzetek, utánzás, 

meghallgatás, megfigyelés, pár, választ. 
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Témakör:2. Ünnepkörök dalai Előzetes tudás: 1-2. osztály dalkincsének ismerete elemi 

szinten. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok:Ünnepeink, kiemelt napjaink örömteli átélése, értelmes megélése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Ünnepekhez, kiemelt napokhoz kapcsolódó ismert dalok gyakorlása, 

újak tanulása, dallamok, zeneművek kapcsolása, dramatikus 

megjelenítés. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Várakozás a szüreti mulatságra – őszi gyümölcsökkel kapcsolatos, 

ismert dalok gyakorlása, szüreti tevékenységet, pillanatokat 

ábrázoló dal tanulása, (kör)játékos tevékenységgel összekapcsolva 

(pl. Lipem-lopom a szőlőt). 4-5-dal csokorba fűzése egyszerű 

szüreti történet alapján (pl. a szőlőszedésről, annak elkészítéséről). 

 A Mikulás eljövetele – Mikulásról (nem Télapóról!) szóló énekek 

ismétlése, új tanulása (pl. Nótás Mikulás), dalok kísérete 

ritmushangszerekkel, ünnepi időszak felismerése hívóképpel. 

 A karácsonyi ünnepkör – 2. osztályban tanult ádventi ének 

felidézése, társítás hívóképpel, új karácsonyi dal(ok) tanulása, 

ismertek gyakorlása, ismerkedés a karácsonyi történettel 

(dramatikus éneklés a szálláskeresés és a kisgyermek megszületése 

kapcsán). 

 Farsangi ünnepkör – farsangot keretező, minen alkalommal 

előkerülő dal tanulása (pl. Itt a farsang, áll a bál), dalválasztás a 

csoport farsangi jelmezéhez, jelmezeihez hívóképek segítségével 

(szükség esetén új dal tanulása), táncról, mókázásról, bolondozásról 

szóló dalok éneklése hívóképek felismerésével. 

 

 Énekek éneklése segítséggel, dalok 

felismerése hívókép alapján, részvétel 

segítséggel a rövid történetben. 

 Éneklés a felnőttek vezetésével. 

 Ismert énekek éneklése, az énekhez 

hívókép társítása, részvétel a az 

egyszerűsített betlehemesben 

jelmezekkel, kellékekkel. 

 Éneklés segítséggel, előforduló énekek 

felismerése hívóképek használatával. 

 Részvétel a kisműsorban. 

 Társak köszöntése, várakozás a 

köszöntésre.  

 

Kapcsolódjon be örömmel az 

ünneplésekbe énekléssel, 

játékkal. 
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 Anyák napja – rövid énekeket, verseket (esetleg zenés mozgást) 

tartalmazó, osztály-szintű kisműsor összeállítása. 

 Születésnapok – ünnepelt dalválasztása hívóképről, köszöntés 

ismert, névkiéneklős köszöntővel. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció – ünnepek, szereplés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Szüret, szőlő, egyéb őszi gyümölcsök, puttony, szüreti bál, karácsony, a karácsonyi történet fontosabb szereplői (József, Mária, 

kisJÉZUS, stb.), farsang, a csoport farsangi jelmezeinek megnevezése, az intézmény aktuális farsangi rendezvényének várható részei (jelmezverseny, táncház, 

sorverseny, stb.) anyák napja, anyák napja idején nyíló, jellegzetes virágok neve, születésnap, gyertya, torta, ajándék, köszöntés, ünnep, család. 
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Témakör:3. Ritmus- és hallásfejlesztés Előzetes tudás: Korábbi évfolyamokon gyakran használt 

ULWILA-jellegű hangszerek tulajdonságainak (hangja, 

formája, színe) ismerete elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok: A motoros képességek fejlesztése hangszerjáték által, közösségi részvétel és feladatvállalás erősítése zenei 

játékokkal. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Az ULWILA-jellegű hangszerek mélyebb megismerése. 

Színegyeztetés előkészítése ULWILA-jellegű hangszerek használatán 

keresztül.Tempóváltozások érzékeltetése és felismerése éneklés 

közben.Dinamikai fokozatok érzékeltetése, észrevétele (halk-

középhangos-hangos) mozgásos feladatokkal, játékokkal. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dallamhangszereken való játék előkészítése: 

 ULWILA-jellegű hangszerek megszólalását követően a 

hangszerek felismerése térben megkeresve (pl. bekötött szemmel) 

és/vagy hívókép használatával (a hangszer megkeresése 

végezhető a megszólaltatás alatt, ill. a megszólaltatást követően 

is). 

 Egyszerű dallamvonalú és ritmikájú dal eljátszása a tanulók 

között szétosztott, elemekre bontott hangszeren (egy tanuló egy 

elemet kap) – adott szín megerősítése színes koronggal és erős 

rámutatással is! 

 Ismert dal(ok) kísérete felnőtt által választott hangszerelemen, 

(tanulónként egy hangon), mérőütés érzékeltetésével. 

 

 

 Megszólaló hangszer vagy hívóképének 

megkeresése. 

 Hangszerelem megszólaltatása, amikor a 

felnőtt jelt ad, ill. a hangszerelem és a 

mutatott korong színének 

összekapcsolása. 

 Hangszerelem megszólaltatása a 

mérőhöz közelítve. 

 Hangszerek megszólaltatása, ill. 

hangszerjáték abbahagyása a felnőtt 

jelzését követve. 

- Felnőtt által megszólaltatott 

hangszer megkeresése bekötött 

szemmel (vagy más nehezítéssel). 

- A játék által adott feladatok 

végrehajtása. 

- Körben járás és éneklés, az ének 

tempóját követve. 

- Háromfokozatú feladat végrehajtása 

a körben, éneklés közben. 

- Ének kísérete ritmushangszeren, 

felnőttre figyelve. 

 Dalok és napszakok/évszakok 

összekapcsolása hívóképek 

 

Vegyen részt valamennyi hangszer 

megszólaltatásában. 

 

Vegyen részt a feladatokban, 

játékokban. 
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II. Zenei kapcsolatfelvétel 

 „Csend-zene játék” ritmushangszerekkel - bizonyos 

szabályszerűséget követő összeállításnál, ill. egy ének esetében 

szabályos versszakos váltakozásnál kiszámítható pontokon válik 

ketté (pl. refrénes szerkezetű éneknél a versszakok és a refrén 

között van „csend”). 

 Ritmushangszer megkeresése a teremben, miközben hangja 

hallatszik, ill. a megszólalást követően. 

 Kedvelt körjátékok ismétlése, újak tanulása. 

 Körben járás-futáséneklés közben tempóváltással, megállással 

(megállásnál le lehet guggolni, ülni). 

 Éneklés körben járva-állva, dinamikai különbséget három 

fokozatban érzékeltetve (halk, középhangos-hangos) – a 

dinamikai fokozatokhoz egy adott mozdulat vagy testhelyzet 

felvétele tartozik (pl. halk- guggolunk, középhangos-állunk, 

hangos-felfelé nyújtózunk lábujjhegyre állva). 

 „Kérdezz-felelek”-játék – ének kísérete felnőttel,egyénileg, a 

hangszert soronként váltottan megszólaltatva (egy sort a felnőtt 

kísér, egy sort a tanítvány). 

 Új és ismert dalok éneklése a napszakokhoz, évszakokhoz kötve, 

a dalok kapcsolása hívóképek használatával. 

segítségével. 

 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés - alapmozgások. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Csend, zaj, zene, szokás, bekapcsolódás, utánzás, mozgás, pár, választás, hangszer, esetlegesen a használt hangszerek nevei, 

Rajta!, együtt, napszakok, évszakok nevei, gyors, lassú, fut, sétál, áll, guggol. 
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Témakör:4. Zenehallgatás Előzetes tudás: Korábbi évfolyamok zenehallgatási játékainak 

tapasztalatai azokból fakadó ismeretek elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

10 

Tantárgyi fejlesztési célok:Környezet jelzéseire való odafigyelés ösztönzése, egyszerűség és természetesség tudatosítása, az erre 

törekvő képességek kifejlesztésében való segítségnyújtás. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Zene és mozgás összekapcsolása, hallási figyelem kibontakoztatása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

  „Kendős játék” – szabad játék kendővel, alkalmanként egyszerű 

feladatok végrehajtásával (pl. mindenki elindul befelé). 

 „Csend-zene játék” – csend és zene elválasztásának érzékeltetése 

különböző testhelyzetekkel (pl. zene – járunk, csend-szoborrá 

dermedünk). 

 „Halk-hangos játék” – szabad mozgás a teremben erősen 

kétpólusú dinamikával rendelkező zenei szemelvény hallgatása 

közben – a szabad mozgás közben két egymástól eltérő 

testhelyzet felvétele fontos (pl. halk-leengedett kezekkel sétálunk, 

hangos-felemelt kezekkel sétálunk). 

 „Hangszerismeret előkészítése” – környezetben megtalálható 

hangszerek hangjának és látványának összekapcsolása hívóképek 

használatával 

 

Lehetőség szerint ajánlott minél több élőzenés lehetőséget a feladatok 

végzésére kihasználni! 

A kerek, zenei megszólalások ne legyenek hosszabbak 4-5 percnél! 

 

 Kendő lengetése a zene lélegzetét 

követve, felnőtt utasításait végrehajtva. 

 Csend és zene elválásának 

megfigyelése és testhelyzetek felvétele 

segítséggel. 

 Séta a teremben, feladat végrehajtása. 

 Adott hívókép(ek) társítása a megfelelő 

hangszer(ek)hez. 

 

Kapcsolódjon be 

rendszeresen e zenés-

mozgásos feladatokba. 

 

Igyekezzen társítani 

hívóképeket hangszerekhez. 
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Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés - spontán játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hallgat, figyel, megáll, indul, újraindul, kendő, kör, jár, lép, ül, áll (ill. egyéb testhelyzetet, mozgást kifejező szavak), tapsol, 

ismert hangszerek nevei. 
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4.évfolyam 

 

Témakör:1. Gyermekdalok - Népdalok Előzetes tudás: 1-3. évfolyam énekeinek ismerete elemi 

szinten. 

 

Óraszám: 

 

22 

Tantárgyi fejlesztési célok:Közösségi részvétel serkentése, közösségi szabályokhoz való alkalmazkodás segítése, rövid- és hosszú távú 

emlékezet fejlesztése, örömforrás lehetőségének biztosítása. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Hívóképek és dalok összekapcsolása.Dal-/dallamfelismeréshez 

szükséges képességek, készségek, jártasságok előhívása, 

ösztönzése.Tudatos hangképzés segítése éneklés közben. 

Hangterjedelem bővítése bővebb hangkészletű dalokkal. 

Élményszerző éneklés – lehetőség szerint felnőtt(ek) által történő 

hangszerkíséret (zongora, gitár, citera, stb.) 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dalismétlés 

 Egyszerű névbehelyettesítős dal éneklése – tanórák 

kezdése olyan dal éneklésével, melyben adott résznél 

tetszőleges név énekelhető (a soron következő tanulót 

labda,ill. egyéb tárgy átadásával lehet jelezni). 

 Dalismétlés hívóképek segítségével – 3-4 dal csokorba 

fűzése, éneklése (hangszerkísérettel). 

 Játék a dallamokkal – dalfelismerő játékok hívóképek 

használatával. 

 

 Névkiéneklés alanyát jelző tárgy 

továbbadása, dal éneklése az adott 

nevek behelyettesítésével. 

 Szabadon választott vagy felnőtt által 

meghatározott hívókép kikeresése, 

bekapcsolódás az éneklésbe. 

 Hívókép(ek) társítása a hallott 

dallam(ok)hoz. 

 Mozgásos feladat végrehajtása, 

éneklés. 

 Ritmushangszerek megszólaltatása 

éneklés közben (a mérőhöz közelítve), 

dinamikai jelzés felismerése a 

kártyákról, dinamikai utasítás követése 

(éneklés közben). 

 Éneklés közben mozgásos tevékenység 

végrehajtása 

 Páratlan soroknál csend, páros soroknál 

dal kíséretek. 

 szerep eljátszása, dal (zenei) történések 

figyelése közben. 

 

Ismerjen fel 12-13 dalt. 

 

Keresse meg a dalok hívóképeit. 

 

Vegyen részt a mozgásos, játékos 

tevékenységekben. 
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 Dinamikai különbségek (halk-közép hangos-hangos) 

érzékeltetése mozgásos feladattal (ld. 3.o.) 

 Dinamikai különbségek (halk-közép hangos-hangos) 

érzékeltetése éneklés közben, ritmushangszerek 

megszólaltatásával – a dinamikai különbségek „használatba 

lépéséhez” ajánlott hívókártya használata (a három, egyértelműen 

megkülönböztethető kártya közül amelyiket mutatja a felnőtt, 

olyan dinamikai fokozatra igyekszik a tanítvány játék közben). 

 Tempóváltás érzékeltetése mozgással (pl. körben járás/-futás 

éneklés közben, adott jelre tempóváltás) 

 „Kérdezz-felelek-játék” – felelgetésre alkalmas dal kísérete 

ritmushangszeren (nagydobon) oly módon, hogy egy sort a 

felnőtt, egy sort a tanuló kísér (ajánlott egyénileg, összesen egy 

nagyobb méretű ritmushangszeren, pl. nagydobon játszani). 

 Dramatizált éneklés –  „Kirándulás a hegyek közt” (javasolt az 5. 

osztály hasonló tevékenységének előkészítéséhez körkörösen 

visszatérő, kvázi rondó témát alkalmazni, mint pl. „Jön a kocsi” 

kezdetű dal). 

 

II. Új dal tanulása 

 Új dal(ok) tanulása az osztály reggeli, déli szokásaihoz, ill. egy-

egy évszak keretezéséhez 

 Körjátékok tanulása. 

 Új dalok tanulása „Kodály Zoltán: Kis emberek dalai” c. 

kötetből, valamint Gryllus Vilmos egyszerűbb, rövidebb dalai 

közül (csak Dalok 1-3.!). 

 Éneklés ismétléses visszaénekléssel, 

dalok, dallamok kötése hívóképekhez, 

összekapcsolás napszakokkal, 

évszakokkal. 

 Cselekvő részvétel a játékban. 

 Dalok tanulása ismétléses 

visszaénekléssel, valamint a dalokhoz 

kapcsolódó hívóképek megkeresése, 

megjegyzése. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - szövegek ismerete. játékra nevelés - szerepjáték, spontán játék. mozgásnevelés – utánzómozgások. 
 

Elvárt és javasolt fogalmak: Éneklés, mese, történet, kép, az adott dalok felismerését segítő hívóképen szereplő alakok megnevezve. új, ének, az adott 

szokásokhoz kapcsolódó kulcsfogalmak, Kodály Zoltán és Gryllus Vilmos dalai kapcsán felmerülő fogalmak, tárgyak, élőlények, helyzetek, utánzás, 

meghallgatás, megfigyelés, pár, választ, a dramatizált éneklés (kirándulás) kulcsfogalmai. 
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Témakör:2. Ünnepkörök dalai Előzetes tudás: 1-3. osztály dalkincsének ismerte elemi 

szinten. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok:Intézményi és családi ünnepeken való részvétel teljessége felé való törekvés. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Ünnepekhez kapcsolódó dalok tanulása, gyakorlása.Ünnepek dramatizált 

megértése, átélése.Ünnepek közösségi megélése örömteli 

énekléssel/zenéléssel. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Várakozás a szüreti mulatságra – szőlővel, szüreteléssel, szüreti 

bállal kapcsolatos, ismert énekek felelevenítése, új, a szüreti órákon 

mindig elhangzó, szüretre egyértelműen utaló dal tanulása, 

dramatikus játék (pl. „Egy csudanap a szőlőben”) 5-6 dal 

összefűzésével, lehetőleg visszatérő dallam használatával (a 

visszatérő dallam lehet az új dal is). 

 A Mikulás eljövetele – Mikulásról (nem Télapóról!) szóló énekek 

ismétlése, új tanulása (pl. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás…), 

dalok kísérete ritmushangszerekkel. 

 A karácsonyi ünnepkör – egyszerű ádventi ének tanulása, 

karácsonyi énekek ismétlése, karácsonyi történet egy részének 

dramatikus eljátszása (pl. A szálláskeresés vagy Pásztorok a mezőn 

vagy A pásztorok hódolata), dramatikus játék kiegészítése új 

dalokkal (lehet köv. évfolyamok előkészítéseként csak felnőttek 

által énekelt dalokat is tervezni). 

 Farsangi ünnepkör – farsangot keretének tanulása (pl. A, a, a, a 

 

 Részvétel a dramatikus játékban, 

ismert dalok éneklése, új megtanulása 

ismételgető visszaéneklése. 

 Éneklés a felnőttek vezetésével. 

 Ismert dalok éneklése, szerep 

eljátszása felnőtt utasításai alapján. 

 Énekek éneklése, új dal megfigyelése, 

ismétléses tanulása. 

 Részvétel a kisműsorban. 

 Társak köszöntése, várakozás a 

köszöntésre.  

 

 

Kapcsolódjon be örömmel az 

ünneplésekbe énekléssel, 

játékkal. 
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farsangi napokban), farsangi jelmezekhez, tánchoz kapcsolódó 

dalok ismétlése. 

 Anyák napja – osztály-szintű kis-műsor összeállítása ismert 

énekekből. 

 Születésnapok – ünnepelt dalválasztása hívóképről, köszöntés 

ismert, névkiéneklős köszöntővel. 

 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció – ünnepek, szereplés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Szüret, szőlő, egyéb őszi gyümölcsök, puttony, szüreti bál, karácsony, a karácsonyi történet fontosabb szereplői (József, Mária, 

kisJÉZUS, pásztorok, ajándék, hódolat, angyal, éjszaka), farsang, a csoport farsangi jelmezeinek megnevezése, az intézmény aktuális farsangi rendezvényének 

várható részei (jelmezverseny, táncház, sorverseny, stb.) anyák napja, anyák napja idején nyíló, jellegzetes virágok neve, születésnap, gyertya, torta, ajándék, 

köszöntés, ünnep, család. 
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Témakör:3. Ritmus- és hallásfejlesztés Előzetes tudás: Korábbi évfolyamokon gyakran használt 

ULWILA-jellegű hangszerek tulajdonságainak (hangja, 

formája, színe) ismerte elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok: Mozgásos cselekvések összekapcsolásának segítése egyéb, gondolkodást igénylő tevékenységekkel, hallási 

úton történő megkülönböztetés képességének fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Ismert ULWILA-jellegű hangszerek és dallamjátékra nem alkalmas 

ritmushangszerek hangjának felismerése. 

Színegyeztetés korongokkal.Fejlesztés a hangmagasságok 

érzékeltetésének alapjaiban.ULWILA-jellegű ritmusírás előkészítése 

(alapelemek megismerése). 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dallamhangszereken való játék előkészítése 

 Dallamjátékra nem alkalmas ritmushangszerek hangjának 

felismerése (pl. két, legfeljebb három egymástól erősen eltérő 

hangú hangszer elhelyezése egy asztalon, az asztalnál álló/ülő 

tanítvány bekötött szemmel figyeli, mely hangszert szólaltatta 

meg a felnőtt). 

 Játék szétosztott, elemekre bontott hangszeren – egyszerű 

dallamvonalú és ritmikájú dal eljátszása rámutatással (a tanulóra 

való rámutatáshoz az adott hangszer színének kapcsolása korong 

felmutatásával). 

 dal kísérete színes korongok alapján – két hang (C és G) 

használata. 

 

 

 Megszólaló hangszer megkeresése, 

kézbevétele. 

 A kapott elem megszólaltatása adott 

időben adott jelre. 

 hangszer megszólaltatása 

színegyeztetéssel, a mérőhöz közelítve. 

 Adott feladatok végrehajtása. 

 Feladatok végrehajtása. 

 

Szólaltasson meg minél több 

dallamhangszert. 

 

Segítséggel figyelje meg a 

hangzásbeli különbségeket. 
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II. Zenei írás-olvasás előkészítése 

 Ritmuselemek felismerésének előkészítése – a tá és a ti alakja, 

játékok, feladatok a hangzásbeli és írásképbeli különbség 

felismeréséhez 

 Hangmagasságbeli szélsőségek érzékeltetése egyszerű játékokkal 

(mély-magas elválasztására utaló feladatok, játékok). 

Kapcsolódási pontok: Mozgásnevelés - alapmozgások. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: hangszer, a tanórákon használt hangszerek nevei, Rajta!, együtt, tá, ti, ritmus, mély, magas, színek nevei, színes korong. 
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Témakör:4. Zenehallgatás Előzetes tudás: Korábbi évfolyamok zenehallgatási játékainak 

tapasztalatai azokból fakadó ismertek elemi szinten. 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok:A hallási figyelem fejlesztése, mozgások idegrendszeri összehangolásának segítése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Zenei esemény érzékelése a „csend” használatával.Zenei esemény 

érzékelése élesen eltérő karakterek használatával. 

Dinamikai, tempóbeli változások érzékelése.Ismert hangszerek 

hangjainak felismerése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 „Csend-zene játék” – csend esetén leülés, zene esetén séta. 

 „Eltérő karakterek játéka” – kétféle mozgás/testhelyzet 

váltakozása két erősen eltérő karakterű és hangzású zenei 

megnyilvánulás ismétlődéséhez (pl. lassú zongorajáték – 

tanulók ülnek, gyors énekszó – tanulók sétálnak) 

 „Tempóváltó játék” – szabad mozgás a teremben erősen 

kétpólusú tempóban elhangzó zenei szemelvény hallgatása 

közben, szükség esetén a zenei részek egymástól éles 

elkülönítésével – szabad mozgás közben kétféle mozgás 

fontos (gyors rész – futás, lassú rész – séta). 

 „Hangszerismeret előkészítése” – már megismert ULWILA-

jellegű hangszerek használatának összekapcsolása hívóképekkel. 

 

Hangfelvételek kiváltása élőzenével az feladatok, játékok jelentős 

részénél ajánlott! 

 

 Csend és zene váltakozásának 

megfigyelése, kétpólusú feladat 

végrehajtása. 

 Két különböző tevékenység végzése az 

adott karakterű rész hallatán. 

 Séta és futás a teremben a zenére 

figyelve. 

 Adott hívókép(ek) társítása a megfelelő 

hangszer(ek)hez. 

 

Részvétel a közös és egyéni 

játékokban. 
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A kerek, zenei megszólalások ne legyenek hosszabbak 5 percnél! 

 

Kapcsolódási pontok: Játékra nevelés - spontán játék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hallgat, figyel, megáll, indul, újraindul, kör, jár, lép, ül, áll, fut (ill. egyéb testhelyzetet, mozgást kifejező szavak), tapsol, ismert 

hangszerek nevei. 

 

 

 

Összegzett tanulási eredmények 

a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló ismer 10–15 verset, gyermekdalt, segítséggel elő tudja adni.  

Tud lá-lá-val énekelni. 

Képes a dal szövegét mozgással összekötni, együttműködéssel a lépéseket utánozni. 

Tud együttműködéssel szerepjátékot játszani. 

A tanuló tud az ünnepeken énekelni, társakkal és önállóan is. 

A tanuló ismer hangszereket, ismeri a hangos, halk fogalmát, és tudja differenciálni. 
Képes a dal ritmusát segítséggel tapsolni, kopogni.  
Képes társaival is kontaktust teremteni játék közben. 

A tanuló képes a zene hallgatásához szükséges figyelmet és fegyelmet tanúsítani. 
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5–6. évfolyam 
 
A tantárgy tanítása lehetőséget teremt a közös szabályalkotás gyakorlására, az alapvető emberi értékekhez, érzelmekhez kapcsolódó zenék, dalok 

keresésére, kiválasztására. A nemzeti öntudatot, hazafias nevelést a közösségi eseményeken, ünnepeken keresztül a nemzeti hovatartozás és összetartozás 

szerepének felismertetésével és legfontosabb nemzeti ünnepeink zenéinek, dalainak megismerésével erősíti. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztésében nagy szerepet játszik, a fokozódó együttműködéssel végzett közös tevékenykedéssel és a reális önértékelés 

fejlesztésével az önbizalom megerősítésére.  

 

A családi életre nevelésben a tantárgy nagy szerepet játszik a családi ünnepek, hagyományok ápolásának kulturált gyakorlásával, a készülődés fontosságának 

felismertetésével, a testi és lelki egészségre nevelésben az érzelmek zenére történő, mozgással való kifejezésének fejlesztésével. 

 

A médiatudatosságra nevelést a zenei igényeknek megfelelő médiumok kiválasztásának és elérésének megismertetésével és gyakoroltatásával éri el. 
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5.osztály 

 

Témakör:1. Gyermekdalok - Népdalok Előzetes tudás:Megelőző évfolyamok énekeinek ismerte elemi 

szinten. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok:Iránymutatás az ízlések világában, élményszerzés, közösségi részvétel segítése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Hívóképek tudatos használata a dalok kiválasztásakor.Dalok, 

dallamok felismerése.Énekhang tudatosabb használata. 

Hangterjedelem bővítése.Örömének élményének átélése. 

Éneklés hangszerkísérettel – felnőtt által történő kísérés (zongora, 

gitár, citera, stb. használatával). 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dalismétlés 

 Tanóra kezdése névkiéneklős dallal – névkiéneklés lehetőségének 

átadása tetszőleges osztálytársnak. 

 Dalcsokor – 3-4 dal tematikus összefűzése, kísérete 

ritmushangszerekkel. 

 Dal-/dallamfelismerő játékok – dallamok (teljes dallam) 

bemutatása különböző hangszereken. 

 Dinamikai különbségek (halk-középhangos-hangos) érzékeltetése 

éneklés közben, ritmushangszerek használatával (halk-

középhangos-hangos) 

 Tempóváltás érzékeltetése éneklés közben, ritmushangszerek 

 

 Osztálytárs választása a kiénekléshez, 

éneklés. 

 A csokorhoz választott dalok 

hívőképeinek megkeresése, éneklés, 

játék ritmushangszeren – felnőtt 

utasításainak követése. 

 Dallamok felismerése hívóképek 

segítségével. 

 Èneklés, dinamikai különbségek 

érzékelése, feladat végrehajtása. 

 Éneklés, tempóváltozás észlelése, 

feladat végrehajtása. 

 Felelgetés ritmushangszeren felnőttel. 

 Kiosztott szerep eljátszása, rondótéma 

felismerése hívókép segítségével. 

 Hozzájuk tartozó hívóképek 

azonosítása. 

 

Ismerjen fel 15-16 dalt. 

 

Válasszon megfelelő hívóképeket.. 
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használatával (gyors-lassú). 

 

 „Kérdezz-felelek-játék” – soronkénti váltásnál sűrűbb váltás 

felnőtt és tanuló között. 

 Dramatizált éneklés –  rondótéma beiktatásával legfeljebb 5 

dalból álló, rövid történet fűzése. 

 

II. Új dal tanulása 

 Népdalok - háztáj körüli képpel induló, ill. haszonállatokról szóló 

népdalok. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - élőlények, növények, állatok.mozgásnevelés -alapmozgások. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Éneklés, mese, történet, kép, az adott dalok felismerését segítő hívóképen szereplő alakok megnevezve. új, ének, utánzás, 

meghallgatás, megfigyelés, pár, választ, a dramatizált éneklés kulcsfogalmai, népdal, az új dalokban szereplő kulcsfontosságú szavak. 
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Témakör:2. Ünnepkörök dalai Előzetes tudás: Előző évfolyamok dalkincsének ismerte elemi 

szinten. 

 

Óraszám: 

 

10 

Tantárgyi fejlesztési célok:Ünnepeink méltó megünneplése, a modern „ünneptelenség az ünnepben” elvével szemben. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Ünnepi énekek tanulása, gyakorlása.Ünnepi mozzanatok dramatizált 

megjelenítése. Ünnepek örömteli, őszinte átélése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Várakozás a szüreti mulatságra – ismert dalok éneklése szőlőről, 

táncról, szüret és szüreti bál dramatizált kiéneklése 4-5 dalból álló 

kis történet alapján, rondótéma beiktatásával. 

 A Mikulás eljövetele – új Mikulás-dal tanulása, ismertek 

gyakorlása. 

 A karácsonyi ünnepkör – ádventi ének tanulása (Ádventi hírnök), 

betlehemes részeinek eljátszása (nem csak) karácsonyi dalok 

használatával, jól ismert karácsonyi dalok meghallgatása orgonán. 

 Farsangi ünnepkör – keretének tanulása, „dalfelismerő-verseny” az 

osztály tagjai közt jelmezek alapján. 

 Március 15 – névkiéneklős dal tanulása (Esik eső karikára), 

felnőtt(ek) által énekelt forradalmi/huszáros dal/dalcsokor kísérete 

ritmushangszerekkel. 

 Húsvét – a feltámadás ünnepét beharangozó ének tanulása (Ma van 

húsvét napja). 

 Anyák napja – osztály-szintű kis-műsor összeállítása ismert 

énekekből. 

 Születésnapok – ünnepelt dalválasztása hívóképről, köszöntés 

ismert, névkiéneklős köszöntővel. 

 

 Éneklés, részvétel a dramatikus 

megjelenítésben. 

 Választott énekek éneklése. 

 Éneklés, kiosztott szerep eljátszása 

utasítások alapján. 

 Új dal megtanulása, ismert dallamok 

felismerése. 

 Dal megtanulása soronkénti 

visszaénekléssel, ritmushangszer 

mérőhöz közelítő megszólaltatása. 

 Ismerkedés az új dallal. 

 Részvétel az összeállításban énekkel, 

mozgásos tevékenységgel. 

 Éneklés, dalválasztás.  

 

Segítséggel kapcsolja össze 

az énekelt dalokat/hallott 

zenéket az adott ünneppel. 
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Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - ünnepek, versek. ábrázolás-alakítás - ünnepek, dekoráció, ajándék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Szüret, szőlő, egyéb őszi gyümölcsök, puttony, szüreti bál, karácsony, a karácsonyi történet fontosabb szereplői és kellékei 

(József, Mária, kisJÉZUS, pásztorok, ajándék, hódolat, angyal, éjszaka), farsang, a csoport farsangi jelmezeinek megnevezése, az intézmény aktuális farsangi 

rendezvényének várható részei (jelmezverseny, táncház, sorverseny, stb.), huszár, húsvét, feltámadás, anyák napja, születésnap, gyertya, torta, ajándék, 

köszöntés, ünnep, család. 
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Témakör:3. Ritmus- és hallásfejlesztés Előzetes tudás: Az intézményben meglévő ULWILA- 

jellegű hangszerek tulajdonságainak ismerte elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok: Finommozgások serkentése, fejlesztése, halási figyelem ösztönzése, formaegyeztetés/- megkülönböztetés 

képességének fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Az ének-zeneteremben megtalálható ULWILA- jellegű hangszerek 

hangjának felismerése. Színegyeztetés a hangszereken. Egymástól 

messze található hangtartományok megkülönböztetése (magas-mély). 

ULWILA- jellegű ritmusírás előkészítése. Ismerkedés a színes 

kottával. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Játék dallamhangszereken 

 ULWILA- jellegű hangszerek hangjának felismerése - két, 

legfeljebb három egymás mellé helyezett hangszerből való 

kiválasztás alapján. 

 Játék szétosztott, elemekre bontott hangszeren – egyszerű dallam 

eljátszása. 

 Dal kísérete színes korongok alapján – két hang (C és G) 

használata. 

  

II. Zenei írás-olvasás előkészítése 

 Ritmuselemek felismerése – a tá és a ti alakja, játékok, feladatok 

a hangzásbeli és írásképbeli különbség felismeréséhez, 

megkülönböztetése feladatlapon. 

 Hangmagasságbeli szélsőségek érzékeltetése egyszerű játékokkal 

 

 Megszólaló hangszer megkeresése, 

újbóli megszólaltatása. 

 A kapott elem megszólaltatása adott 

időben adott jelre. 

 Hangszer megszólaltatása 

színegyeztetéssel, a mérőhöz közelítve. 

 Adott feladatok végrehajtása. 

 Feladatok végrehajtása. 

 Színezés Heinrich Ullrich módszerében 

használt színekkel tetszőlegesen, majd 

a mű eljátszása. 

 

 

Kapcsolódjon be a közös zenélésb. 

 

Segítséggel színezzen megfelelő 

nagyságú köröket. 
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(mély-magas elválasztására utaló feladatok, játékok) 

 Színtelen tá ritmusértékekből álló kotta színezése tetszőleges 

színekkel. 

Kapcsolódási pontok: Olvasás-írás - hangkiemelés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hangszer, a tanórákon használt hangszerek nevei, Rajta!, együtt, tá, ti, ritmus, mély, magas, színek nevei, színes korong, színes 

kotta, kör, félkör, színezés. 

 

 

  



 

644 
 

Témakör: Zenehallgatás Előzetes tudás: Korábbi évfolyamok zenehallgatási játékainak 

tapasztalatai azokból fakadó ismertek elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

22 

Tantárgyi fejlesztési célok:Közösségi tevékenység ösztönzése, feladatlapokkal, színezőkkel való bánás segítése, hallási figyelem 

tudatos irányítása. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Zenei esemény érzékelése eltérő karakterek használatával. 

Visszatérő zenei forma felismerése. 

Zene és mozgás összekapcsolása színezéses tevékenységben. 

Ismert hangszerek hangjainak felismerése. 

Újabb hangszerek hangjának megfigyelése, felismerése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

- „Eltérő karakterek játéka” – két részes, a két részben hasonló 

hangszerek erősen eltérő karakterrel játszanak. 

- „Visszatéréses játék” – a jól felismerhető zenei részletre adott 

mozgás végzése, a többi zenei résznél tetszőleges a mozgás. 

- „Zenés színezés” – színtelen kör színezése zenehallgatás 

közben. 

- „Hangszerismeret” – használatban lévő ULWILA-jellegű 

hangszerek hangjának meghallgatása hangfelvételről. 

 „Hangszerismeret” – hegedű, zongora. 

 

A kerek, zenei megszólalások ne legyenek hosszabbak 6 percnél! 

 

 

 Karakterek megkülönböztetése előre 

megbeszélt mozgásokkal. 

 Visszatérő rész felismerése az előre 

megbeszélt mozgással. 

 Kör színezése, a zene megjelenítése 

színekkel. 

 Hallottak összekapcsolása 

hívóképekkel. 

 Hangszerek hangjának megfigyelése, 

azonosításuk hívóképek segítségével. 

 

Tevékeny zenehallgatás. 

 

Keresse meg az ismert hangszerek 

hívóképét. 
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Kapcsolódási pontok: Ábrázolás-alakítás - hangulat kifejezése. mozgásnevelés - relaxálás zenehallgatás közben. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hallgat, figyel, megáll, indul, újraindul, kör, jár, lép, ül, áll, fut (ill. egyéb testhelyzetet, mozgást kifejező szavak), tapsol, ismert 

hangszerek nevei, hegedű, zongora, színezés, kör, visszatér. 
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6.évfolyam 

 

Témakör:1. Gyermekdalok - Népdalok Előzetes tudás: Megelőző évfolyamok énekeinek ismerte 

elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok: Énekhang formálása, dalkincs bővítése, ízlésformálás, élményadás a mindennapok ízléstelen 

zenekultúrájával szemben. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Éneklés, dalfelismerés a hívóképek tudatos használatával. 

Hangképzés, ösztönzés a tiszta éneklés igényére. Élményszerű 

éneklés.Hangszerkíséretes éneklés – felnőtt kísér (pl. zongorán, 

gitáron, citerán, stb.) 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dalismétlés 

 Tanóra kezdése névkiéneklős dallal – párválasztó dal tanulása. 

 Dalcsokor – 3-4 dal tematikus összefűzése, kísérete 

ritmushangszerekkel, az énekekhez kapcsoltan elő-, köz- és 

utójátékok játszása, az új jelenség tudatos használata. 

 Dal-/dallamfelismerő játékok – teljes dallam és dallamrészletek 

bemutatása különböző hangszereken (esetleg dúdolva, lalázva). 

 Dinamikai különbségek (halk-közép hangos-hangos) 

érzékeltetése éneklés közben, ritmushangszerek használatával 

(halk-középhangos-hangos) 

 

 

 Pár választása a kiénekléshez, közös, 

mozgásos tevékenység (pl. egyszerű 

tánclépés). 

 A csokorba választott dalok 

felismerése, éneklése, kíséret 

ritmushangszeren a felnőtt által adott 

utasítások, előre megbeszélt jelek 

alapján. 

 Dallamok felismerése hívóképek 

segítségével. 

 Éneklés, dinamikai különbségek 

érzékelése, feladat végrehajtása. 

 Éneklés, tempóváltozás észlelése, 

feladat végrehajtása. 

 Kiosztott szerep eljátszása, rondótéma 

felismerése hívókép segítségével. 

 Éneklés, az újonnan tanult népdalokhoz 

tartozó hívóképek kikeresése, tudatos 

használata. 

 

 

Ismerjen fel 19-20 dalt. 

 

Keresse meg az énekelt vagy 

éneklendő dalok hívóképeit. 
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 Tempóváltás érzékeltetése éneklés közben, ritmushangszerek 

használatával (gyors-lassú). 

 Dramatizált éneklés – rondótéma használata, legfeljebb 6 dalból 

álló, rövid történet fűzése utazásról. 

 

II. Új dal tanulása 

 Népdalok – természeti képpel kezdődő népdalok tanulása. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - élőlények, növények, állatok.mozgásnevelés - alapmozgások. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Éneklés, mese, történet, kép, az adott dalok felismerését segítő hívóképen szereplő alakok megnevezve. új, ének, utánzás, 

meghallgatás, megfigyelés, pár, választ, a dramatizált éneklés (utazás) kulcsfogalmai, visszatérő dallam, népdal, az új dalokban szereplő kulcsfontosságú 

szavak. 
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Témakör:2. Ünnepkörök dalai Előzetes tudás: Előző évfolyamok dalkincseinek ismerte elemi 

szinten. 

 

Óraszám: 

 

10 

Tantárgyi fejlesztési célok: Családi és közösségi ünnepeink méltó előkészítésében való részvétel segítése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Ünnepi énekek tanulása, gyakorlása.Ünnepi mozzanatok dramatizált 

megjelenítése. Ünnepek örömteli, őszinte átélése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Várakozás a szüreti mulatságra – dramatizált éneklés („Kaland a 

szüreti bálon”). 

 A Mikulás eljövetele – új Mikulás-dal tanulása, ismertek 

gyakorlása. 

 A karácsonyi ünnepkör – ádventi, keret-ének éneklése minden 

tanóra elején, betlehemes történet (szálláskereséstől a bölcsek 

megérkezéséig) eljátszása részenként, énekekkel összekötve. 

 Újév köszöntése – névkiéneklős, újévi dal éneklése (Újesztendő, 

vígságszerző) 

 Farsangi ünnepkör – az ünnepkört keretező dal éneklése minden 

tanóra elején, táncdalok, táncdallamok éneklése, megszólaltatása. 

 Március 15 – névkiéneklős dal éneklése, egyszerű, huszárokról 

szóló dal tanulása (Huszárgyerek). 

 Húsvét – húsvéti időszakot keretező dal éneklése, feltámadásról 

szóló, egyszerű dallamú, visszatérő szerkezetű ének kísérete 

ritmushangszerekkel, két fázisban (versszak alatt csend, refrén alatt 

hangszerjáték). 

 Anyák napja – e napról szóló dal tanulása (Az ISTEN áldása…). 

 Tavaszi Zeneünnep – rendezvény előkészítésea mottódal 

 

 Kiosztott szerep eljátszása felnőtt 

utasításai alapján, éneklés. 

 Választott énekek éneklése. 

 Éneklés, felnőtt utasításai alapján 

azonosulás a kapott szereppel. 

 Éneklés, következő tanuló választása, 

esetleg jókívánságmondás az újévre. 

 Éneklés, tánc, hangszerjáték. 

 Dal megtanulása soronkénti 

visszaénekléssel. 

 Éneklés, ritmushangszer használata 

felnőtt által megadott szempont 

szerint. 

 Új dal tanulása soronkénti 

visszaénekléssel. 

 Új dal tanulása soronkénti 

visszaénekléssel. 

 Részvétel a közös játékban. 

 Éneklés, dalválasztás hívóképek 

segítségével. 

 

Kapcsolódjon be az 

ünneplésekbe énekléssel, 

játékkal. 
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megtanulásával (Mindenik embernek). 

 Pünkösd – ismerkedés népi játékkal. 

 Születésnapok – születésnapi köszöntő és az ünnepelt által választott 

dal eléneklése. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - ünnepek, versek. ábrázolás-alakítás - ünnepek, dekoráció, ajándék. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Szüret, szőlő, egyéb őszi gyümölcsök, puttony, szüreti bál, karácsony, a karácsonyi történet szereplői és kellékei (József, Mária, 

kisJÉZUS, pásztorok, ajándék, hódolat, angyal, éjszaka), farsang, huszár, húsvét, feltámadás, anyák napja, Tavaszi Zeneünnep, pünkösd, születésnap, gyertya, 

torta, ajándék, köszöntés, ünnep, család. 
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Témakör:3. Ritmus- és hallásfejlesztés Előzetes tudás: Színegyeztetés ismerte elemi szinten. 

 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok:Színek felismeréséhez szükséges képességek, készségek és jártasságok fejlesztése, szem-kéz 

összerendezett, finommozgásának serkentése, fejlesztése, közösségi viselkedés segítése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

ULWILA-jellegű hangszerek hangjának megkülönböztetése. 

Színegyeztetés a hangszereken.Magas-mély hangok 

megkülönböztetése.ULWILA-jellegű ritmusírás előkészítése. 

Ismerkedés a színeskottával. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Játék dallamhangszereken 

 ULWILA-jellegű hangszerek hangjának felismerése – egymástól 

árnyaltabban különböző, két, ill három hangszer hangjának 

megkülönböztetése. 

 „Én elmentem a vásárba” – rögtönzés ritmushangszeren az 

„állatválasztás” (csirkém mondja) helyén. 

 Játék szétosztott, elemekre bontott hangszeren – dal kíséretének 

eljátszása színes korongokkal. 

 Dal kísérete színes korongok mutatásával – öt hang (C-G) 

használata. 

 Zenekar – egyszerű dalocska (hangterj.: l, sz, m vagy m, r,d) és 

kíséretének megtanulása színes korongok és színes kotta alapján. 

 

 

 Megszólaló hangszer megkeresése, 

újbóli megszólaltatása. 

 Ritmushangszer megszólaltatása zeneileg 

adott helyen. 

 A kapott elem megszólaltatása 

színegyeztetéssel. 

 Hangszer megszólaltatása 

színegyeztetéssel, a mérőhöz közelítve. 

 Kijelölt hangszeren játék 

színegyeztetéssel. 

 Tá és ti értékek felismerése adott 

feladatokban. 

 Mély és magas hangok közötti 

különbség jelzése a feladatban kívánt 

módon. 

 Kotta színezése a kijelölt színekre, 

ritmusértékek felismerése, megfelelő 

jelölése. 

 

Vegyen részt a közös zenélésben. 

 

Segítséggel keresse meg a tanult 

ritmusértékek lejegyzett formáját. 
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II. Zenei írás-olvasás előkészítése 

 Ritmuselemek felismerése – feladatok tá és ti írásbeli 

megkülönböztetéséhez, tanult ritmuselemek kikeresése színes 

kottából. 

 Feladatok mély-magas hangok megkülönböztetéséhez. 

 Kotta színezése – egyszerű dalocska kottájának kiszínezése, tá és 

ti értékek kikeresése. 

 

Kapcsolódási pontok: Olvasás-írás - hangkiemelés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hangszer, a tanórákon használt hangszerek nevei, Rajta!, együtt, tá, ti, ritmus, mély, magas, színek nevei, színes korong, színes 

kotta, kör, félkör, színezés. 
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Témakör:. Zenehallgatás Előzetes tudás: Korábbi évfolyamok zenehallgatási játékainak 

tapasztalatai azok ismerte elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

22 

Tantárgyi fejlesztési célok: Történetek, összefüggések megértését segítő képességek, készségek, jártasságok kialakítása, fejlesztése, 

közösségi tevékenység befolyásolása, örömforrás élményszerző lehetőség biztosítása. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Zenei esemény érzékelése eltérő karakterek használatával. 

Visszatérő zenei forma felismerése.Zene és mozgás összekapcsolása 

színezéses tevékenységben.Hangszerek hangjának megfigyelése, 

felismerése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 „Eltérő karakterek játéka” – két erősen eltérő karakterű zenei 

részlet váltakozása (vagy maga a karakter váltakozik körkörösen, 

más-más zenei részletekkel). 

 „Visszatéréses játék” – a változó rész sokféle. 

 „Zenés színezés” – több részből álló minta/ábra/rajz (pl. 

valamilyen módon összekapcsolt körök, felhő-formájú 

halmazok)színezése több részre elkülöníthető zene hallgatása 

közben. 

 „Hangszerismeret”, új hangszerek megismerése, meghallgatása, 

felismerése – gitár, trombita, furulya, fuvola. 

 „Ismerkedés zenés történettel” – Szergej Prokofjev: Péter és a 

farkas. 

 

 

 Karakterek megkülönböztetése előre 

megbeszélt mozgásokkal – esetleg 

mozgás nélkül két különböző hívókép 

felmutatásával. 

 Visszatérő rész felismerése az előre 

megbeszélt mozgással vagy hívókép 

felmutatásával. 

 Zene folyamatos figyelemmel kísérése 

mellett színezés. 

 Hangszerek tulajdonságainak 

megfigyelése, képek, hívóképek 

megkeresése. 

 Hangszerek, hangszínek megfejtése, 

megkeresése, történet megértése, a kért 

részek eljátszása. 

 

Végezzen adott feladatot 

zenehallgatás közben. 

 

Társítsa hívóképekhez a 

hallott hangszerek hangját. 
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A kerek, zenei megszólalások ne legyenek hosszabbak 6-7 percnél! 

Kapcsolódási pontok: Ábrázolás-alakítás - hangulat kifejezése. mozgásnevelés - relaxálás zenehallgatás közben. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hallgat, figyel, megáll, indul, újraindul, visszatér, (testhelyzetet, mozgást kifejező szavak), tapsol, hangszerek nevei, hegedű, 

zongora, gitár, trombita, furulya, fuvola, színezés, kör, visszatér. 

 

 

 

Összegzett tanulási eredmények 

a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló képes hangsúlyos és hangsúlytalan részeket mozgással kifejezni. 

Képes megadott hangra dalt elkezdeni és végigénekelni. 

Képes az adott ünnepnek megfelelő dalt, verset kiválasztani, előadni. 

Képes megkülönböztetni a halk, hangos, a magas, mély beszédet. 

Képes ütemkezdő hangsúlyokat kiemelni. 

Szívesen hallgat zenét, van kedvenc zenedarabja. 
Képes a dal ritmusát együttműködéssel, segítséggel tapsolni, kopogni. 
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7–8. évfolyam 

 

Az előző évfolyamokhoz kapcsolódva tovább folyik a szabályokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességének fejlesztése, a szabályok alkalmazásának 

erősítése, a közös szabályalkotás gyakorlása. A nemzeti öntudat, hazafias nevelés a népi hagyományok, ünnepkörök dalain, mondókáin keresztül, a nemzeti 

összetartozás érzésének erősítésével történik. 

 

Az önismeret és társas kultúra a közösségben a reális önértékelés kialakításával, csoportos produkciókban történő részvétellel, a társas kapcsolatok és közös 

tevékenységek segítségével, a személyiség fejlesztésével erősödik. 

 

A testi és lelki egészségre nevelést a tantárgy a különböző hangulatok, érzelmek megjelenítésével a zenére történő mozgásban, a feszültségek levezetésének 

segítésével, a szorongásos állapotok oldásával, zenei élmények nyújtásával segíti. 

 

A családi életre nevelésben nagy szerepet játszik a családi ünnepek, hagyományok ápolásában való aktív részvétel ösztönzésével. 

 

A médiatudatosságra nevelést a hangulathoz, ízlésvilághoz illeszkedő zenei alkotások különféle médiumok lehetőségei közötti keresésének támogatása, és a 

tanuló ízlésének megfelelő választás képességének megerősítése, bátorítása segíti. 
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7.évfolyam 

 

Témakör:1. Gyermekdalok - Népdalok Előzetes tudás: Megelőző évfolyamok énekeinek ismerte 

elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok: Igényes és igénytelen megkülönböztetését segítő érzék kibontakoztatása. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Éneklés, dalfelismerés a hívóképek használatával.Hangképzés, 

ösztönzés a tiszta éneklés igényére.Élményszerű éneklés. 

Hangszerkíséretes éneklés – felnőtt kísér (pl. zongorán, gitáron, 

citerán, stb.) 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dalismétlés 

 Tanóra kezdése névkiéneklős dallal – név mellett tetszőleges 

helyszín választása is a dalban megfelelő helyen behelyettesítve 

(pl. Kiment a ház). 

 Dalcsokor – 5-6 dal tematikus összefűzése, éneklés 

ritmushangszerekkel, megadott utasítások alapján (elő- utó-

közjátékok, valamint visszatéréses, refrénes szerkezet 

érzékeltetése). 

 Dal-/dallamfelismerő játékok – teljes dallam és dallamrészletek 

bemutatása, dallam bemutatása zavaró hangszerkísérettel. 

 Dramatizált éneklés –  „Szerelmi álom”, vagyis szerelemről szóló 

történet eljátszása, 5-6 dal segítségével, rondótéma használatával. 

 

 Osztálytárs választása a kiénekléshez, 

osztálytárs „küldése” egy helyszínre (pl. 

„Úgy indult el a cirkuszba). 

 A csokorba választott dalok felismerése, 

éneklése, kíséret ritmushangszeren a 

felnőtt által adott utasítások, előre 

megbeszélt jelek alapján. 

 Dallamok felismerése hívóképek 

segítségével. 

 Kiosztott szerep eljátszása, rondótéma, 

valamint az elhangzó dalok felismerése 

hívókép segítségével (esetleg az 

elhangzott dalok felidézése a játék után). 

 Énekek tanulása visszaénekléssel, az 

újonnan tanult népdalokhoz tartozó 

hívóképek kikeresése, tudatos 

használata. 

 Daltanulás soronkénti ismétléssel, dal 

szövegének megfigyelése, hívóképének 

megkeresése. 

 

 

Ismerjen fel 24-25 dalt. 

 

Válogasson a hívóképek között 

utasítások alapján. 
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II. Új dal tanulása 

 Népdalok – szerelemről szóló, egyszerűbb szerkezetű (régi, ill. új 

stílusú népdalok) népdalok tanulása. 

 Műdalok – refrénes szerkezetű, szerelmi ihletettségű, könnyen 

megjegyezhető, igen egyszerű szerkezetű műdal (pl. szerenád) 

tanulása. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - kifejező szövegmondás.társadalmi ismeretek - érzelmi megnyilvánulások, szomszédos népek, magyar tájegységek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Éneklés, mese, történet, kép, az adott dalok felismerését segítő hívóképen szereplő alakok megnevezve. új, ének, utánzás, 

meghallgatás, megfigyelés, szerelem, pár, választ, a dramatizált éneklés (szerelem) kulcsfogalmai, visszatérő dallam, rondótéma, refrén, refrénes szerkezet, 

népdal, műdal, a dal szerzőjének neve, az új dalokban szereplő kulcsfontosságú szavak. 
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Témakör:2. Ünnepkörök dalai Előzetes tudás: Előző évfolyamok dalkincsének ismerete 

elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok:a kiemelt napok valódi átélésére való törekvés. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Ünnepi énekek tanulása, gyakorlása.Ünnepi mozzanatok dramatizált 

megjelenítése. Ünnepek örömteli, őszinte átélése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Várakozás a szüreti mulatságra – dramatizált éneklés („Szüret a 

szerelmemmel”). 

 A Zene Világnapja – felkészítés osztályos szintű szereplésre vagy 

intézményi rendezvényen való részvételre. 

 A Mikulás eljövetele – új Mikulás-dal tanulása, ismertek 

gyakorlása. 

 A karácsonyi ünnepkör – karácsonyi népdalok tanulása, ezen 

énekek meghallgatása népi hangszereléssel, betlehemes dramatikus 

eljátszása (szálláskereséstől a bölcsek hódolatáig), beszélgetése 

karácsony csodájáról. 

 Újév köszöntése – névkiéneklős, újévi dal éneklése. 

 Farsangi ünnepkör – népdalok éneklése, tanulása a jelmezekhez, 

tánchoz, bolondozáshoz. 

 Március 15 – csatákról szóló dal tanulása (Kossuth Lajos azt üzente, 

Magyarország körös-körül füstölög), a forradalom és 

szabadságharchoz kapcsolódó dramatikus játék készítése. 

 Húsvét – refrénes szerkezetű húsvéti dalok tanulása, éneklése, 

ritmushangszerekkel (KRISZTUS, virágunk), beszélgetés a húsvéti 

történetről. 

 

 Kiosztott szerep eljátszása felnőtt 

utasításai alapján, éneklés. 

 Tevékeny részvétel a műsorban. 

 Választott énekek éneklése. 

 Új dal tanulása soronkénti 

visszaénekléssel, részvétel a betlehemes 

játékban, . 

 Éneklés, következő tanuló választása, 

esetleg jókívánságmondás az újévre. 

 Éneklés, tánc, hangszerjáték. 

 Dal megtanulása soronkénti 

visszaénekléssel, részvétel a játékban. 

 Új dal soronkénti tanulása, 

ritmushangszer használata. 

 Választott dal/darab gyakorlása. 

 Dalismétlés. 

 Dalismétlés, dalok választása. 

 Új dal tanulása soronkénti ismétléssel. 

  Éneklés, dalválasztás hívóképek 

segítségével. 

 

 

Vegyen részt tevékenyen a 

közösségi ünnepi 

tevékenységekben. 
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 Iskolai Ki Mit Tud – készülés a rendezvényre zenei kisműsorral 

vagy a rendezvény mintázása osztályos szinten. 

 Anyák napja – ismert dalok éneklése. 

 Tavaszi Zeneünnep – rendezvény előkészítése a mottódal 

éneklésével (Mindenik embernek), beszélgetés arról, hogy van 

hasznos és haszontalan zene. 

 Pünkösd – pünkösdi népdal tanulása, beszélgetés az ünnep 

értelméről. 

 Születésnapok – születésnapi köszöntő és az ünnepelt által választott 

dal eléneklése. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - ünnepi műsor. társadalmi ismeretek - az ünnepek tartalma, hagyományok. testnevelés - állóképesség, téri formák 

alakítása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Szüret, szőlő, egyéb őszi gyümölcsök, puttony, szüreti bál, Zene Világnapja, Mikulás, karácsony, a karácsonyi történet szereplői és 

kellékei (József, Mária, kisJÉZUS, pásztorok, ajándék, hódolat, angyal, éjszaka, bölcsek, csillag), farsang, forradalom, harc, huszár, húsvét, feltámadás, Ki Mit 

Tud, anyák napja, pünkösd, Tavaszi Zeneünnep, pünkösd, születésnap, ünnep, család. 
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Témakör:3. Ritmus- és hallásfejlesztés Előzetes tudás: Színegyeztetés ismerte elemi szinten. 

 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok:Színek felismeréséhez szükséges képességek, készségek és jártasságok fejlesztése, szem-kéz 

összerendezett, finommozgásának serkentése, fejlesztése, közösségi viselkedés segítése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Színegyeztetés a hangszereken.Magas-mély hangok 

megkülönböztetése.ULWILA-jellegű ritmusírás elemei. 

Játék színeskottából. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Játék dallamhangszereken 

 „Én elmentem a vásárba” – rögtönzés ULWILA-jellegű 

dallamhangszeren az „állatválasztás” (csirkém mondja) helyén. 

 Játék szétosztott, elemekre bontott hangszeren – egyszerű dal 

kottájának színezése, eljátszása (esetleg hozzáírt, egyszerű 

kísérettel). 

 Dal kísérete színes korongok mutatásával – hét hang (C-H) 

használata. 

 Zenekar – pentakkord (d-sz) dalok és kíséretük megtanulása 

színes korongok és színeskotta alapján 

 

II. Zenei írás-olvasás előkészítése 

 Ritmuselemek felismerése – feladatok tá és ti írásbeli 

megkülönböztetéséhez, tanult ritmuselemek kikeresése 

színeskottából. 

 Ritmuslapok használata – egyszerű játékok 2/4-es, egyszerű 

 

 Hangszeres rögtönzés zeneileg adott 

helyen. 

 Kotta színezése, a kapott elem 

megszólaltatása színegyeztetéssel. 

 Hangszer megszólaltatása 

színegyeztetéssel, a mérőhöz közelítve. 

 Játék a választott vagy kijelölt 

hangszeren színegyeztetéssel. 

 Tá és ti értékek felismerése adott 

feladatokban. 

 Ritmusértékek felismerése. 

 Mély és magas hangok közötti különbség 

jelzése a feladatban kívánt módon. 

 Kotta színezése a kijelölt színekre, a 

kottában használt színek újbóli 

áttekintése, ritmusértékek felismerése, 

megfelelő jelölése. 

 

 

Vegyen részt a közös zenélésben. 

 

Színezzen kottát, ismerje fel a tá és ti 

formáját. 
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ritmusképletek (pl. tá-ti-ti) felismeréséhez. 

 Feladatok mély-magas hangok megkülönböztetéséhez. 

 Kotta színezése – pentakkord dal kottájának színezése, 

hangkészlet gyűjtése, tá és ti értékek kikeresése. 

Kapcsolódási pontok: Társadalmi ismeretek - közös koncertlátogatás. olvasás-írás - írás vonalközbe. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hangszer, a tanórákon használt hangszerek nevei, együtt, tá, ti, ritmus, hangkészlet, mély, magas, színek nevei, színes korong, 

színeskotta, kör, félkör, színezés. 
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Témakör:4. Zenehallgatás Előzetes tudás: Korábbi évfolyamok zenehallgatási játékainak 

tapasztalatai azok ismerete elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

22 

Tantárgyi fejlesztési célok:Emberi tulajdonságok, cselekvések, szokások közötti összefüggések megértése, a megértés segítése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Zene és mozgás összekapcsolása színezéses tevékenységben. 

Hangszerek hangjának megfigyelése, felismerése.Zenés történet 

feldolgozása.Szerelem megértése a zeneirodalom válogatott műveinek 

meghallgatása segítségével. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 „Zenés színezés” – csigavonal színezése. 

 „Hangszerismeret”, új hangszerek megismerése, meghallgatása, 

felismerése – oboa, fagott, üstdob, cselló. 

 „Ismerkedés zenés történettel” – Kodály Zoltán: Háry János. 

 „Téma-alapú zenehallgatás” – a szerelem. 

 Formatan alapjai – a zenei rondó. 

 

A kerek, zenei megszólalások ne legyenek hosszabbak 8 percnél! 

 

 Zene folyamatos figyelemmel kísérése 

mellett színezés. 

 Hangszerek tulajdonságainak 

megfigyelése, képek, hívóképek 

megkeresése. 

 A mű bizonyos népdalainak tanulása, 

hangszerek megfigyelése, felismerése, 

történet megértése, a kért részek 

eljátszása. 

 Zeneművek meghallgatása, 

hívóképekkel történő azonosítása. 

 Rondótéma megfigyelése, észlelésének 

megerősítése hívóképpel. 

 

Legyen jelen tevékenyen a 

zenehallgatás alatt. 

 

Kapcsolja össze a hallott 

hangszereket a megfelelő 

hívóképekkel. 

Kapcsolódási pontok: Társadalmi ismeretek - koncert látogatása. ábrázolás-alakítás - hangulat megjelenítése. kommunikáció - spontán beszélgetés a zenei 

élményről. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hallgat, figyel, megáll, indul, újraindul, visszatér, (testhelyzetet, mozgást kifejező szavak), tapsol, hangszerek nevei, hegedű, 

zongora, trombita, furulya, fuvola, oboa, fagott, üstdob, cselló, színezés, csigavonal, visszatér, rondó. 
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8.évfolyam 

 

Témakör:1. Gyermekdalok - Népdalok Előzetes tudás: Megelőző évfolyamok énekeinek ismerete 

elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok: Értékközvetítés a mindennapok értéktelen (perc-sztárokat felsorakoztató) zeneiparával szemben. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Éneklés, dalfelismerés a hívóképek használatával. 

Hangképzés, ösztönzés a tiszta éneklés igényére.Élményszerű 

éneklés.Hangszerkíséretes éneklés – felnőtt kísér (pl. zongorán, 

gitáron, citerán, stb.) 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Dalismétlés 

 Tanóra kezdése névkiéneklős dallal – név mellett tetszőleges 

helyszín és cselekmény választása a dalban megfelelő helyen 

behelyettesítve (pl. Kiment Virágéknál ég a világ). 

 Dalcsokor – 5-6 dal tematikus összefűzése, éneklés 

ritmushangszerekkel, megadott utasítások alapján (elő- utó-

közjátékok, valamint visszatéréses, refrénes szerkezet 

érzékeltetése). 

 Dal-/dallamfelismerő játékok – teljes dallam és dallamrészletek 

bemutatása, dallam bemutatása zavaró hangszerkísérettel, dallam 

lelassított, ill. felgyorsított bemutatása, dallam megszólalása”sűrű 

kíséretes közegben”. 

 

 Osztálytárs választása a kiénekléshez, 

osztálytárs számára „hol, mit csinál”-

kívánság (pl. „Szaló Laci a kiskertben 

Kiugrott a zuhany alól). 

 A csokorba választott dalok felismerése, 

éneklése, kíséret ritmushangszeren a 

felnőtt által adott utasítások, előre 

megbeszélt jelek alapján. 

 Dallamok felismerése hívóképek 

segítségével. 

 Kiosztott szerep eljátszása, rondótéma, 

valamint az elhangzó dalok felismerése 

hívókép segítségével (esetleg az 

elhangzott dalok felidézése a játék után). 

 Énekek tanulása visszaénekléssel, az 

újonnan tanult népdalokhoz tartozó 

hívóképek kikeresése, tudatos 

használata. 

 Daltanulás soronkénti ismétléssel, dal 

szövegének megfigyelése, hívóképének 

megkeresése. 

 Új dal tanulása soronkénti ismétléssel, 

 

Ismerjen fel 29-30 dalt. 

 

Keresse ki adott dalok hívóképeit. 
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 Dramatizált éneklés –  „tetszőleges témájú történet eljátszása, 5-6 

dal segítségével, rondótéma használatával. 

 

II. Új dal tanulása 

 Népdalok – táncról szóló népdalok tanulása. 

 Műdalok – szerelmi ihletettségű, egyszerű szerkezetű műdal 

tanulása (pl. Haydn: Édes lánykám), ill. táncról szóló, egyszerű 

szerkezetű műdal tanulása (pl. Régi táncdal). 

 Kánon tanulása – jellegzetesség, tulajdonságok kiemelése a közös 

éneklés során. 

 

felnőtt(ekk)el  

 Együtt kánon-szerű éneklés. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció – kifejező szövegmondás.társadalmi ismeretek - érzelmi megnyilvánulások, szomszédos népek, magyar tájegységek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Éneklés, mese, történet, kép, az adott dalok felismerését segítő hívóképen szereplő alakok megnevezve. új, ének, utánzás, 

meghallgatás, megfigyelés, szerelem, pár, választ, a dramatizált éneklés kulcsfogalmai, visszatérő dallam, rondótéma, refrén, refrénes szerkezet, népdal, 

műdal, a dal szerzőjének neve, az új dalokban szereplő kulcsfontosságú szavak. 
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Témakör:2. Ünnepkörök dalai Előzetes tudás: Előző évfolyamok dalkincsének ismerete 

elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

20 

Tantárgyi fejlesztési célok:Ünnepeink őszinte, örömteli átélése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Ünnepi énekek tanulása, gyakorlása.Ünnepi mozzanatok dramatizált 

megjelenítése. Ünnepek örömteli, őszinte átélése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Várakozás a szüreti mulatságra – dramatizált éneklés tetszőleges, 

szürettel kapcsolatos témaválasztással. 

 A Zene Világnapja – felkészítés osztályos szintű szereplésre vagy 

intézményi rendezvényen való részvételre. 

  A Mikulás eljövetele – bonyolultabb Mikulás-dal tanulása (pl. 

Fehér szakállú kedves Mikulás), beszélgetés az ünnep eredetéről. 

 A karácsonyi ünnepkör – karácsonyi korál (pl. itt állok jászolod 

fellett) tanulása, az ének meghallgatása oratorikus műben (pl. 

J.S.Bach: Karácsonyi oratórium), betlehemes játék dramatikus 

feldolgozása (a fogantatástól a bölcsek hódolatáig), beszélgetése 

karácsony csodájáról. 

- Újév köszöntése – névkiéneklős, újévi dal éneklése. 

 Farsangi ünnepkör – népdalok éneklése, zeneművek meghallgatása 

a farsangi „tánc” kapcsán. 

 Március 15 – ismet énekek felidézése, új, huszárokról szóló ének 

tanulása (Kossuth Lajos táborában), beszélgetés az ünnep 

értelméről, történéseiről 

 Húsvét – passiókban gyakran feldolgozott korál tanulása (pl. Már 

nyugosznak a völgyek), beszélgetés a húsvéti történetről, a 

 

 Kiosztott szerep eljátszása felnőtt 

utasításai alapján, éneklés. 

 Tevékeny részvétel a műsorban. 

 Új dal tanulása soronkénti ismétléssel. 

 Új dal tanulása soronkénti 

visszaénekléssel, részvétel a betlehemes 

játékban, . 

 Éneklés, következő tanuló választása, 

esetleg jókívánság mondás az új évre. 

 Éneklés, tánc, hangszerjáték. 

 Dal megtanulása soronkénti 

visszaénekléssel. 

 Új dal soronkénti tanulása. 

 Választott dal/darab gyakorlása. 

 Dalismétlés. 

 Dalismétlés, dalok választása. 

 Részvétel a játékban. 

  Éneklés, dalválasztás hívóképek 

segítségével. 

 

 

Kapcsolódjon be az osztály 

ünnepléseibe. 

 

Vegyen részt az intézmény 

megemlékezésein, 

rendezvényein. 
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passióról. 

 Iskolai Ki Mit Tud – készülés a rendezvényre zenei kisműsorral 

vagy a rendezvény mintázása osztályos szinten. 

 Anyák napja – ismert dalok éneklése. 

 Tavaszi Zeneünnep – rendezvény előkészítése a mottódal 

éneklésével (Mindenik embernek), beszélgetés a zene értelméről. 

 Pünkösd – dramatizált történet készítése, beszélgetés az ünnep 

értelméről. 

 Születésnapok – születésnapi köszöntő és az ünnepelt által választott 

dal eléneklése. 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció - ünnepi műsor. társadalmi ismeretek - az ünnepek tartalma, hagyományok. testnevelés - állóképesség, téri formák 

alakítása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Szüret, szőlő, egyéb őszi gyümölcsök, szüreti bál, Zene Világnapja, Mikulás, karácsony, a karácsonyi történet szereplői és kellékei 

(József, Mária, kisJÉZUS, pásztorok, ajándék, hódolat, angyal, éjszaka, bölcsek, csillag), korál, farsang, forradalom, harc, huszár, húsvét, feltámadás, Ki Mit 

Tud, anyák napja, pünkösd, Tavaszi Zeneünnep, pünkösd, születésnap, ünnep, család. 
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Témakör: Ritmus- és hallásfejlesztés Előzetes tudás: Színegyeztetés elemis szinten. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: Színek felismeréséhez szükséges képességek, készségek és jártasságok fejlesztése, szem-kéz 

összerendezett, finommozgásának serkentése, fejlesztése, közösségi viselkedés segítése. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Színegyeztetés a hangszereken.Magas-mély hangok 

megkülönböztetése.ULWILA-jellegű ritmusírás elemei. 

Játék színeskottából. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

I. Játék dallamhangszereken 

 „Én elmentem a vásárba” – rögtönzés ULWILA-jellegű 

dallamhangszeren az „állatválasztás” (csirkém mondja) helyén. 

 Játék szétosztott, elemekre bontott hangszeren – választott dallam 

kottájának színezése, megtanulása iskolai rendezvényre (felnőtt 

közreműködésével) 

 Dal kísérete színes korongok mutatásával – Két oktáv használata 

(fehér és fekete pöttyök megjelenése a színes jelölésben. 

 Zenekar – oktáv hangterjedelmű dalok és kíséretük megtanulása 

színes korongok és színeskotta alapján 

 

 

II. Zenei írás-olvasás előkészítése 

 Új ritmuselemek megismerése – negyed szünet, fél kotta. 

 Ritmuslapok használata – játékok 2/4-es, egyszerű ritmusképletek 

(pl. tá-ti-ti) felismeréséhez. 

 Mély-magas hangok megkülönböztetése – egymástól viszonylag 

 

 Hangszeres rögtönzés zeneileg adott 

helyen. 

 Kotta színezése, a kapott elem 

megszólaltatása színegyeztetéssel. 

 Hangszer megszólaltatása 

színegyeztetéssel, a mérőhöz közelítve. 

 Játék a választott vagy kijelölt 

hangszeren színegyeztetéssel. 

 Új ritmuselemek felismerése 

feladatokban. 

 Ritmusértékek felismerése. 

 A hallott mély és magas hang 

megkülönböztetése színekkel. 

 Kotta színezése a kijelölt színekre, a 

kottában használt színek újbóli 

áttekintése, ritmusértékek felismerése, 

megfelelő jelölése. 

 

 

Vegyen részt a közös zenélésben. 

 

Színezzen kottát, ismerje fel a 

megismert ritmusértékeket. 
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távol eső két hang (pl. C és G) közti különbség érzékelése, 

lejegyzése színekkel hallás után. 

 Kotta színezése – oktáv hangterjedelmű dal kottájának színezése, 

hangkészlet gyűjtése, ritmusértékek kikeresése. 

Kapcsolódási pontok: Társadalmi ismeretek - közös koncertlátogatás. olvasás-írás - írás vonalközbe. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hangszer, a tanórákon használt hangszerek nevei, együtt, tá, ti, szünet, félkotta, tá-á, ritmus, hangkészlet, mély, magas, színek 

nevei, színes korong, színeskotta, kör, félkör, színezés. 
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Témakör:4. Zenehallgatás Előzetes tudás: Korábbi évfolyamok zenehallgatási játékainak 

tapasztalatai azokból fakadó ismeretek elemi szinten. 

 

Óraszám: 

 

22 

Tantárgyi fejlesztési célok:Állásfoglalás az értékes zene mellett, örömforrás biztosítása a „leporolt kultúrák”zenei világa alapján. 

 

Fejlesztési feladatok - Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Zene és mozgás összekapcsolása színezéses tevékenységben. 

Hangszerek hangjának megfigyelése, felismerése.Zenés történet 

feldolgozása.Szerelem megértése a zeneirodalom válogatott műveinek 

meghallgatása segítségével. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 „Zenés színezés” – csigavonal színezése. 

 „Hangszerismeret” – orgona. 

 „Hangszerismeret”, zenei előadási lehetőségek – kórus 

(kórusfajok), zenekar (népi, szimfonikus, kamara, modern). 

 „Ismerkedés zenés történettel” – Kodály Zoltán: Háry János. 

 „Téma-alapú zenehallgatás” – a zene, a tánc. 

 Formatan alapjai – a kánon. 

 

A kerek, zenei megszólalások ne legyenek hosszabbak 10 percnél! 

 

 Zene folyamatos figyelemmel kísérése 

mellett színezés. 

 Hangszer tulajdonságainak 

megfigyelése, képek, hívóképek 

megkeresése. 

 Összefüggések keresése a hallott zenei 

részletek alapján. 

 A mű bizonyos népdalainak tanulása, 

hangszerek megfigyelése, felismerése, 

történet megértése, a kért részek 

eljátszása. 

 Zeneművek meghallgatása, hívóképekkel 

történő azonosítása. 

 Kánon megfigyelése, több hallgatott 

zenéből való kiválasztás. 

 

Kapcsolódjon be tevékenyen 

a zenehallgatási feladatokba. 

 

Hívóképek segítségével 

azonosítson formákat, 

zeneműveket. 

Kapcsolódási pontok: társadalmi ismeretek - koncert látogatása. ábrázolás-alakítás - hangulat megjelenítése. kommunikáció - spontán beszélgetés a zenei 

élményről. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hallgat, figyel, megáll, indul, újraindul, visszatér, tapsol, hegedű, zongora, trombita, furulya, fuvola, oboa, fagott, üstdob, 
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cselló, orgona, kórus, zenekar, zenekari típusok, kánon, színezés, csigavonal, visszatér, rondó. 

 

 

 

Összegzett tanulási 

eredmények a két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes segítséggel énekelni legalább 8-10 egyszerű népdalt és eljátszani 1-2 gyermektáncot. 

Ismeri a Himnuszt és a Szózatot, elhangzásukkor megfelelően viselkedik. 

Képes ritmusképletet lejegyezni és visszaolvasni. 

Képes észlelni a különbséget a lassú és a gyors zene között. 

Képes hangszerrel erősíteni, halkítani.  

Kialakul a belső hallása. 

Képes felismerni megszólaltatás után a hangszereket.  

Felismeri a szólamokat. 

Képes irányítás mellett egyszerű ritmust utánozni hangszeres kísérettel. 

Képes irányítás mellett huzamosabb ideig értelmi képességének megfelelő zenét hallgatni. 

Képes a többször hallott részleteket felismerni zenedarabokban. 
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Játékra nevelés 

Műveltségi terület: Egyéb 

Évfolyam: 1. -4. 

 

A tantárgy célja elérni, hogy a tanuló egyre jobban ismerje meg a játék folyamán környezetét, a tárgyakat, jelenségeket, építsen kapcsolatot társaival és a 

felnőttekkel, fejlessze kommunikációs készségét.  

 

Használja adekvátan, az érzékszervek intenzív fejlesztésével a játéktárgyakat (vigyázzon rájuk és tartsa rendben azokat). 

 

A pedagógusnak meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló tanuljon meg alkalmazkodni az osztályközösséghez, 

elfogadja a közösség szabályait, egyre tudatosabban és pontosabban tartsa be a szabályjátékokban a szabályokat. 

 

Kellő motivációval kell kialakítani érdeklődését a játszóeszközök iránt, fejleszteni kreativitását, ízlését, esztétikai érzékét, fantáziáját, törekedve arra, hogy 

fejlődjön téri orientációs képessége és a környezetben való tájékozódása. Segítséggel tájékozódjon a játékok és játékszerek között, tudjon hosszabb ideig 

rendeltetésszerűen foglalkozni egy-egy játékeszközzel.  

 

Didaktikus játékok segítségével fejlődjenek kognitív funkciói, beszédkészsége és a szókincse.  
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Az elemi konstrukciós játék során fejlődjön figyelme, képzelete, emlékezete, gondolkodása, finommotorikája, manuális készsége. Aktívan és szívesen vegyen 

részt a mozgásos játékokban, próbálja az egyenletes lüktetést követni. 

 

A játéktevékenységek feladatai játéktípusonként: 

 

Gyakorló játék: az a játéktevékenység, amelyen keresztül a tanuló különböző képességeit gyakorolja. Ebben a tevékenységben a szerzett tapasztalatok 

nagymértékben fejlesztik a szenzormotoros funkciókat. 

Feladata:  

– hang és beszéd játékos gyakorlása, 

– mozgást gyakorló játékok alkalmazása, 

– játékszerek, eszközök rakosgatásával történő tevékenykedtetés, 

– játéktevékenység különböző anyagokkal, 

– adott tárgyakkal (pl. kockák, labda) való közvetlen tevékenységen keresztül a tárgyak rendeltetésének (pl. kockából építeni lehet), 

tulajdonságainak megismerése. 

 

Konstrukciós játék: a manipulációs gyakorlójátékok spontán folytatása, a szerepjáték egyik fajtája. Az egyik olyan játéktevékenységi forma, amelyben a 

gyerek a felnőttek szerepét, tevékenységét sajátos játékkörülmények között, általánosított formában, képzelete segítségével, felnőttek által használt tárgyak 

helyettesítésére szolgáló játékeszközökkel újra alkotja. 

Feladata: 

– a tárgyak használata közben tovább fejlődjenek érzékszervei, 

– minél pontosabban figyeli meg a környező világot, annál pontosabb a „konstruálás”, fontos feladat tehát a lehető legpontosabb megfigyeltetés, 

– képzelet fejlesztése, 

– gondolkodás fejlesztése, 

– manuális készség fejlesztése. 
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Szerepjáték:a témát különböző életszakaszokban más és más hordozza. Első életszakasz: a cselekvés, később a tárgy, 

legkifejlettebb formájában pedig a szerep. 
Feladata: 

– a különböző élmények legösszetettebb formában való lejátszása, 

– képzelet fejlesztése, 

– közösségi kapcsolatok fejlődése /együttjátszás/, 

– megfigyelések pontosítása, 

– gondolkodás fejlesztése, 

– beszédkészség fejlesztése, 

– érzelmek egészséges elrendezése, 

– játékokkal való adekvát bánásmód, 

– esztétikai érzékek fejlesztése. 

 

Didaktikus játék: módszer az ismeretek, tapasztalatok bővítésére. Oktatási célok szolgálatába állítható. Sérült gyerekek nevelését ellátó iskolában a didaktikus 

játék a különböző tantárgyak tanításában a játékosságot segíti elő (pl. számolás-mérés tárgyban páratlan-páros tanításánál játékos párosítások). 

Feladata: 

– a tárgyak kapcsolatba hozása egymással, 

– ismeretek pontosítása, bővítése, 

– gondolkodás fejlesztése, 

– térbeli elhelyezkedés megismertetése, 

– időfogalom fejlesztése, 

– szocializációs készség fejlesztése. 

 

Spontán játék: szabadon választott játékkal való játék, szünetekben, délután. 

Feladata: ugyanaz, ami a többi játékfajtánál, de mindent a gyerek határoz meg, ő kezdeményez, választ játékot stb. 
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Szabályjáték: különböző szabályok betartásán alapuló játék. A szabály meghatározza a játék kezdetét, befolyását, befejezését. Kifejezetten közösségi 

játékforma. 

Feladata: 

– figyelemfejlesztés, 

– fegyelmezettségre nevelés, 

– testi fejlesztés, nagy mozgások koordinálása, 

– szocializáció fejlődésének segítése, 

– értelmi fejlesztés (gondolkodás, figyelem, emlékezet), 

– ismeretek, felidézések készsége (pl. Mi változott meg?). 

 

Szabadban játszható játékok: minden játékfajta játszható a szabadban, a mozgásos játékok esetében különösen indokolt a külső helyszín választása. 

Feladata: a külső környezet megismerése a játékon keresztül. 
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Évfolyamok 1. a 1. m 2. 3. 4. 

Heti óraszám 3 3 3 3 3 

Éves óraszám 108 108 108 108 108 

 

 

Témakör / Évfolyam 1. a 1. m 2. 3. 4. 

1. Gyakorló játék 21 21 15 - - 

2. Konstrukciós játék 8 8 16 - - 

3. Szerepjáték 7 7 7 25 25 

4. Didaktikus játék 25 25 17 20 20 

5. Szabályjáték 6 6 14 19 19 

6. Spontán játék 11 11 15 24 24 

7. Szabadban játszható játék 30 30 24 20 20 

Éves óraszám 
108 108 108 108 108 

 

 

 



 

675 
 

 

1–2. évfolyam 

 

A játékra nevelés tantárgy az erkölcsi nevelésben kiemelt szerepet játszik a közösségi játékokban megjelenő segítőkészség és önfegyelem viselkedési 

formáinak megalapozásával, a játékeszközök igazságos elosztásának gyakorlásával, a tevékenység idejének megismerésével, az együttjátszás képességének 

kialakításával, a játék menetében a türelem gyakorlásával, a siker és a kudarc feldolgozási képességének fejlesztésével. 

 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területének fejlesztését segíti a környezetben való tájékozódás erősödése, a hagyományos népi gyermekjátékok, 

mondókák, népmesék, közmondások megismerése. 

 

Az önismeret és a társas kultúra az alkalmazkodóképesség fejlesztésével, a közösségi játékban kulturált, kontrollált magatartás kialakításával, a játéktárgyak 

megosztási képességének fejlesztésével, mások igényeinek figyelésére ösztönzéssel és az érzelmi megnyilvánulások felismerésével és megértésével fejlődik. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés területén a tantárgynak fontos szerepe van mozgásos játékok közben a finommotorika, az ügyesség, a gyorsaság, a kitartás 

fejlesztésében, a játéktevékenység feszültségoldó hatásának felhasználásában, a lelki egészség és a saját és társai testi épségének megvédése érdekében az 

elővigyázatosságra felkészítésben. 

 

A családi életre nevelést játék közben a családi élet szerepeinek megismertetése, elmélyítése, az esetleges feszültségek feloldását a szerepjátékok támogatják. 
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1. alapozó, megerősítő 
 

Témakör: 1. Gyakorló játék Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

21 Tantárgyi fejlesztési célok: Testmozgások megfigyelése, utánzása, mozgáskoordináció fejlesztése különféle tevékenységekkel.  

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Felismerni a különböző tárgyak hangját, majd a hangot adó tárgyat 

megmutatni.Bekapcsolódni a játékos utánzó 

gyakorlatokba.Együttműködés, odafigyelés különböző járások 

közben a társakra.Bekapcsolódni kéz- és ujj-játékokba.A labdát 

gurítgatni, eldobni.A földön kúszó-mászó gyakorlatokat végezni, 

alacsonyabb lejtőn fel-, lemászni. 

Játszani rövidebb ideig elmélyülten kockákkal, Montessori- 

eszközökkel.Nagyobb gyöngyöt felfűzni bőrszalagra, damilra 

(hüvelyk- és mutatóujj együttes mozgásának differenciáltsága). 

Felismerni különböző tárgyak hangját bekötött szemmel, majd 

megmutatni, illetve megnevezni azokat. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Hallásfejlesztés, hang és beszéd játékos gyakorlása: 

hangforrások megfigyelése. 

– Beszédfejlesztés, artikulációs gyakorlatok. 

– Játékos utánzási gyakorlatok, énekes, játékos mondókák utánzó 

mozgással. 

 

- Ajak-, arc-, nyelvjátékok.  

- Hangfelismerés, hallásfejlesztés 

kockákkal, csörgőkkel, haranggal, a 

gyerek kelt hangot. 

- Hangok gyakorlása (állathangok, 

harang) utánzása, játékokkal való 

ismerkedéskor (autó hangjának 

utánzása tologatás közben). 

- Hintáztatás (eleinte felnőtt térdén), 

integetés, kéz- és ujjgyakorlatok 

(mondókákkal kísérve).  

- Húzogatások, tologatások gördeszkán. 

- Tárgyak rakosgatása. Kockák egymás 

mellé, egymásra rakása. 

- Gyöngyfűzés szabadon, nagyobb 

méretű gyönggyel. 

- Homokozás, homok töltése egyik 

vödörből a másikba, kavicsok 

rakosgatása. 

 

Fogadja el környezetét, társait, 

felnőtteket, együttműködéssel 

kapcsolódjon be közös játékba, 

utánozzon képességei szerint. 
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– Kéz- és ujj-játékok. 

– Húzások, labdagyakorlatok. 

– Kúszás, mászás, ugrálás, feltérdelés, felülés. 

– Forgások, forgatások, egyensúlygyakorlatok. 

– Páros lábon ugrálás játék közben. 

– Fogások – látás-fogás koordináció kialakítása. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, logopédiai gyakorlatok. Mozgásfejlesztés: labdás gyakorlatok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A tevékenységek, tárgyak megnevezése. 
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Témakör:2. Konstrukciós játék, manipulációs gyakorlójáték. Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám:  

 

8 Tantárgyi fejlesztési célok: Az elemi manipulációs készségek fejlesztése. Húzó, dugó, csavaró, toló mozdulatok tudatos alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek – Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Elfoglalni magát fakockával rövidebb ideig, elmélyülten rakosgatni, 

eleinte vízszintes irányban.Összeilleszthető síkidomokból kisebb 

építményeket készíteni, 2-3 elemet használva.Golyókat, pálcikákat 

használni.3-4 játékeszközt megismerni, rendeltetéseinek megfelelően 

használni.Saját elgondolásokat megvalósítani, a véletlenszerűen épített 

konstrukciókat utólag megnevezni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Építőkockákból, Duploból, dobozból egyszerű konstrukciók alkotása. 

 Összeilleszthető idomok használata. 

 Előre gyártott elemekből konstruálás.(Duplo, Lego, doboz) 
Játékszerszámok használata. 

 

– Építőkockából egyszerű konstrukció 

készítése. 

– Összeilleszthető síkidomok használata, 

térbeli konstrukció építése tetszés szerinti 
elemek felhasználásával. 

– Kisebb térszerkezet építése golyókból, 
pálcikákból. 

– Golyók, pálcák használata. 

– Játékszerszámok használata. pl. kalapács, 

seprő 

– Előre gyártott elemekből konstruálás (a 

rendelkezésre álló építőjátékkal). 

 Egyszerűbb konstrukciók létrehozása (a 

rendelkezésre álló építőjátékból). 
 Spontán építés tetszés szerint, az 

építmény utólagos megnevezése. 

 

Legyen képes különböző 

építőjátékokkal 

együttműködéssel elfoglalni 

magát, a megismert 

eszközöket használja.  

Kapcsolódási pontok:Finommotorika szem-kéz koordináció. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Ház,alagút, kalapács, seprű, torony, vár, híd, vonat, golyó. 
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Témakör:3. Szerepjáték Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám:  

 

7 Tantárgyi fejlesztési célok: Azonosulás a választott szereppel.A játék legyen számára örömforrás, a kommunikáció eszköze. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Szabadidőben a rendelkezésre álló eszközöket felhasználva eljátszani a 

környezetében zajló eseményeket, kezdetleges szinten. 

Elfoglalni magát a meglévő, illetve a készített bábokkal. 

Együttműködéssel, utánzással kezdetleges szinten legyen képes 

eljátszani a környezetében történt eseményeket. Foglalja el magát a már 

számára ismert bábokkal. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Gyerekhez közel álló felnőttek munkája, tevékenységei, környezetben 

történő váratlan események eljátszása. 

– Spontán bábozás. 

– Mese dramatizálása. 

 Közvetlen természeti és társadalmi környezetében zajló, 
mindennapi cselekvések eljátszása együttműködéssel 

 Rövid, a csoport életében és az otthonadódó események 
dramatizálása. 

 

 Napi tevékenységek eljátszása, illetve 
gyakori otthoni tevékenységek eljátszása. 
Szülők munkája, otthoni tevékenységek 

 Különböző egyszerű foglalkozások 
eljátszása.(sofőr, postás, doktor bácsi, 
stb.). 

 Különböző eszközökből készített, illetve 
barkácsolt bábokkal bábozás. 

 

A szerepjátékokban elemi 

utánzásra legyen képes. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, szókincsfejlesztés. Ének-zene: mozgásos énekek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Otthon, iskola, reggel, dél, este, reggeli, ebéd, vacsora, anya, apa,  
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2-3 foglalkozás, pl. orvos, tanító stb. 
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Témakör:4. Didaktikus játék Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

25 Tantárgyi fejlesztési célok: Fogalom – tárgy – tárgykép asszociáció gyakorlása.A játék elemeinek felhasználásával segítse a fogalmak 

kialakítását. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek – Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Differenciálni 2-3 féle anyagot, hangot, ízt, szagot.2-3 formát egyeztetni, 

feltűnőbb azonosságokat és különbségeket észrevenni.2 részből álló képet 

szétszedni, később összerakni.Sorba rendezni pár mondatos mese 

képeit.Egy (több) információt tartalmazó kérést végrehajtani.Kiválasztani 

több tárgyból, képből a megnevezettet.Színeket egyeztetni.2 elemből 

ritmikus sort alkotni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

A megismerő tevékenység fejlesztését szolgáló didaktikai játékok: 

– Érzékelést fejlesztő játékok: tapintás fejlesztése. Hallási figyelem, 

diszkrimináció fejlesztése. Ízlelés, szaglás fejlesztése. 

– Figyelem, emlékezet fejlesztése: figyelem tartósságának, 

terjedelmének fejlesztése. A gondolkodás fejlesztését szolgáló 

didaktikai játékok. 

– Analizáló, szintetizáló képesség. 

– Logikai műveletek játékos formái. 

 

- Tapintás-párosítások tapintással, 

lekötött szemmel ízlelése, szaglása, 

majd megmutatása, melyik volt, amit 

értékeltek. 

- Saját hang felismerése magnóról.  

- Zörgetéssel egyforma dobozokban 

lévő tárgyak hangjainak 

differenciálása. 

- Funkcionálisan összefüggő képek 

egyeztetése, hiányok pótlása. 

- Rövid mesék képeinek sorba 

rendezése, lejátszása instrukciók 

alapján. 

- Egy információt tartalmazó kérések 

végrehajtására utaló játékok játszása. 

- Kirakott tárgyakból egy adott tárgy 

kiválasztása /szókincsbővítés/. 

- Játékos színegyeztetések, párosítások, 

válogatások, játékos 

összehasonlítások. 

- Ritmikus sorok alkotása 2 elemből. 

- Különböző vonalak, minták 

kilépegetése, kirakása játékokkal. 

- Barkochba-játék játszása. 

- Játékos instrukciók követése, 

 

Kapcsolódjon be didaktikus 

játékokba, utánzással, 

együttműködéssel végezzen el 

feladatokat. 
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– Időfogalom fejlesztése. 

– Beszédmegértést fejlesztő játékok. Beszédfejlesztő didaktikai játékok. 

– Játékos artikulációs gyakorlatok. 

– Szókincsfejlesztés. Kultúrtechnikák tanításával kapcsolatos didaktikai 

játékok: 

 

analógiás sorok kirakása – több 

dologból több egyforma kiválasztása, 

kép-tárgy egyeztetése, szín, forma 

egyeztetése.  

- Mennyiségek játékos összehasonlítása, 

összemérése. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikációs logopédiai gyakorlatok, szókincsbővítés. Számolás-mérés: válogatás, egyeztetés, ritmikus sor. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Különböző játékok során használt tárgyak, ízek, szagok. 

Alapvető formák. Környezetükben lévő hangok közül néhány felismerése, megnevezése. Alapvető formák megnevezése. 
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Témakör:5. Szabályjáték Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

6 Tantárgyi fejlesztési célok: Egyszerű szabályok felismerése, megértése és betartása.Tanulja meg elfogadni környezetét, működjön együtt 

társaival, elemi szabályokat fogadjon el. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Kapcsolódjon be egyszerűbb szabályjátékokba, legyen együttműködő 

társaival. Ismerjen 3-4 körjátékot, párválasztót. 

Együttműködéssel próbálja betartani a szabályokat az egyszerűbb 

szabályjátékokban. 5-10 percig foglalkozzon játéktevékenységgel. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Mozgásos szabályjátékok. 

 Értelem, gondolkodást fejlesztő szabályjátékok. 
 

 

- Gyakorló és szerepjátékok játszása, 

amelyekben a műveletek mozzanatai 

megadott sorrendben követik egymást. 

- Páros játékok játszása először 

felnőttel, majd egy társsal. 

- Egyszerűbb csoportos 

mozdulatjátékok – körjátékok, 

párválasztók játszása. 

- Érzékelést fejlesztő játékok játszása.  

- Megfigyelést fejlesztő játékok játszása, 

pl.: Mi változott meg? – játék három 

tárggyal. 

- Figyelmet fejlesztő szabályjátékok 

három tárggyal – a figyelem 

tartósságának, terjedelmének növelése 

különböző játékok játszásával. 
 

 

Legyen képes bekapcsolódni 

csoportos mozgásos 

szabályjátékokba. 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés és mozgásügyesítés. Ének- zene: egyenletes ritmuskövetés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Sor, kör, vonal, pár, labda. 
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Témakör:6. Spontán játék Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

11 Tantárgyi fejlesztési célok: Társak, felnőttek megkeresése és elfogadása a játék során. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Tudjon segítséggel választani a felkínált játéklehetőségek közül, 

próbálkozzon azokkal manipulálni.  

 

Ismeretek- Tananyag: 

Spontán játék szabadon választott játéktárgyakkal,szabadon választott 

társakkal, segítségnyújtás mellett. 

 

 

 2-3 felkínált, a már megismert 
játéktárgyak közül válasszon segítséggel.  

 Szabad játék önállóan választott 
játéktárggyal, társsal. 

 

Legyen képes segítséggel, 

együttműködéssel választani a 

felkínált játéklehetőségek 

közül. Rövid ideig foglalja el 

magát segítségnyújtás vagy 

irányítás mellett. 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés, labdás gyakorlatok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Elérhető játéktárgyak nevei. 
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Témakör:7. Szabadban játszható játékok.  Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

30 Tantárgyi fejlesztési célok:Eszközök rendeltetésszerű használatára, testi épség megóvására való törekvés. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek – Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

A tanuló tudja elfoglalni magát a szabadban, játékot találni magának. 

Tudjon figyelni játék közben társaira (pl. a homokozóban ne szórja a 

homokot). 

Tudjon futó- és fogójátékokba bekapcsoló.  

Kapcsolódjon be mozgásos játékokba, legyen együttműködő. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Játék a szabadtéri foglalkozási eszközökkel. 

 Minden említett játékforma, ami a szabadban is játszható. 

 

 Hintázás, mászókázás, csúszdázás 
segítséggel. 

 Homokozóban építkezés, egyszerűbb, 
nagyobb formák megtöltése, kiborítása.  

 Homokozóban „főzés”, illetve 
építkezésforma megtöltése, kiborítása.  

 Vár, gödör építése. Kavicsok rakosgatása. 
Segítség mellett futó játék a szabadban. 

 

 

Legyen képes 

együttműködéssel hosszabb-

rövidebb ideig 

balesetmentesen játszani. 

Próbálkozzon a játékeszközök 

adekvát használatával. 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés és téri tájékozódás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hinta, mászóka, homok, „torta”, „süti”, „vár”, kő, sár, gödör, csúszda, fogó, futás. 
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2. évfolyam 

 

Témakör: Gyakorló játék Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: Testmozgások megfigyelése, utánzása, mozgáskoordináció fejlesztése különféle tevékenységekkel.  

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Felismerni a különböző tárgyak hangját, majd a hangot adó tárgyat 

megmutatni. Bekapcsolódni a játékos utánzó 

gyakorlatokba.Együttműködés, odafigyelés különböző járások 

közben a társakra.Bekapcsolódni kéz- és ujj-játékokba.A labdát 

gurítgatni, eldobni.A földön kúszó-mászó gyakorlatokat végezni, 

alacsonyabb lejtőn fel-, lemászni.Játszani rövidebb ideig 

elmélyülten kockákkal, Montessori- eszközökkel.Nagyobb 

gyöngyöt felfűzni bőrszalagra, damilra (hüvelyk- és mutatóujj 

együttes mozgásának differenciáltsága).Felismerni különböző 

tárgyak hangját bekötött szemmel, majd megmutatni, illetve 

megnevezni azokat. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Hallásfejlesztés, hang és beszéd játékos gyakorlása: 

hangforrások megfigyelése. 

– Beszédfejlesztés, artikulációs gyakorlatok. 

– Játékos utánzási gyakorlatok, énekes, játékos mondókák utánzó 

mozgással. 

 

- Ajak-, arc-, nyelvjátékok.  

- Hangfelismerés, hallásfejlesztés 

kockákkal, csörgőkkel, haranggal, a 

gyerek kelt hangot. 

- Hangok gyakorlása (állathangok, 

harang) utánzása, játékokkal való 

ismerkedéskor (autó hangjának 

utánzása tologatás közben). 

- Hintáztatás (eleinte felnőtt térdén), 

integetés, kéz- és ujjgyakorlatok 

(mondókákkal kísérve).  

- Húzogatások, tologatások gördeszkán. 

- Tárgyak rakosgatása. Kockák egymás 

mellé, egymásra rakása. 

- Gyöngyfűzés szabadon, nagyobb 

méretű gyönggyel. 

- Homokozás, homok töltése egyik 

vödörből a másikba, kavicsok 

rakosgatása. 
 

 

Fogadja el környezetét, társait, 

felnőtteket, együttműködéssel 

kapcsolódjon be közös játékba, 

utánozzon képességei szerint. 
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– Kéz- és ujj-játékok. 

– Húzások, labdagyakorlatok. 

– Kúszás, mászás, ugrálás, feltérdelés, felülés. 

– Forgások, forgatások, egyensúlygyakorlatok. 

– Páros lábon ugrálás játék közben. 

– Fogások – látás-fogás koordináció kialakítása. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, logopédiai gyakorlatok. Mozgásfejlesztés: labdás gyakorlatok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: A tevékenységek, tárgyak megnevezése. 
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Témakör:2. Konstrukciós játék, manipulációs gyakorlójáték. Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám:  

 

16 Tantárgyi fejlesztési célok: Az elemi manipulációs készségek fejlesztése. Húzó, dugó, csavaró, toló mozdulatok tudatos alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek – Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Elfoglalni magát fakockával rövidebb ideig, elmélyülten rakosgatni, 

eleinte vízszintes irányban.Összeilleszthető síkidomokból kisebb 

építményeket készíteni, 2-3 elemet használva.Golyókat, pálcikákat 

használni.3-4 játékeszközt megismerni, rendeltetéseinek megfelelően 

használni.Saját elgondolásokat megvalósítani, a véletlenszerűen épített 

konstrukciókat utólag megnevezni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Építőkockákból, Duploból, dobozból egyszerű konstrukciók alkotása. 

 Összeilleszthető idomok használata. 

 Előre gyártott elemekből konstruálás.(Duplo, Lego, doboz) 
Játékszerszámok használata. 

 

– Építőkockából egyszerű konstrukció 

készítése. 

– Összeilleszthető síkidomok használata, 

térbeli konstrukció építése tetszés szerinti 
elemek felhasználásával. 

– Kisebb térszerkezet építése golyókból, 
pálcikákból. 

– Golyók, pálcák használata. 

– Játékszerszámok használata. pl. kalapács, 

seprő 

– Előre gyártott elemekből konstruálás (a 

rendelkezésre álló építőjátékkal). 

 Egyszerűbb konstrukciók létrehozása (a 

rendelkezésre álló építőjátékból). 
 Spontán építés tetszés szerint, az 

építmény utólagos megnevezése. 

 

Legyen képes különböző 

építőjátékokkal 

együttműködéssel elfoglalni 

magát, a megismert 

eszközöket használja.  

Kapcsolódási pontok:Finommotorika szem-kéz koordináció. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Ház,alagút, kalapács, seprű, torony, vár, híd, vonat, golyó. 
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Témakör:3. Szerepjáték Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám:  

 

7 Tantárgyi fejlesztési célok: Azonosulás a választott szereppel.A játék legyen számára örömforrás, a kommunikáció eszköze. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Szabadidőben a rendelkezésre álló eszközöket felhasználva eljátszani a 

környezetében zajló eseményeket, kezdetleges szinten. 

Elfoglalni magát a meglévő, illetve a készített bábokkal. 

Együttműködéssel, utánzással kezdetleges szinten legyen képes 

eljátszani a környezetében történt eseményeket. Foglalja el magát a már 

számára ismert bábokkal. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Gyerekhez közel álló felnőttek munkája, tevékenységei, környezetben 

történő váratlan események eljátszása. 

– Spontán bábozás. 

– Mese dramatizálása. 

 Közvetlen természeti és társadalmi környezetében zajló, 
mindennapi cselekvések eljátszása együttműködéssel 

 Rövid, a csoport életében és az otthonadódó események 
dramatizálása. 

 

Napi tevékenységek eljátszása. 

 Napi tevékenységek eljátszása, illetve 
gyakori otthoni tevékenységek eljátszása. 
Szülők munkája, otthoni tevékenységek 

 Különböző egyszerű foglalkozások 
eljátszása.(sofőr, postás, doktor bácsi, 
stb.). 

 Különböző eszközökből készített, illetve 
barkácsolt bábokkal bábozás. 

 

A szerepjátékokban elemi 

utánzásra legyen képes. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, szókincsfejlesztés. Ének-zene: mozgásos énekek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Otthon, iskola, reggel, dél, este, reggeli, ebéd, vacsora, anya, apa,  
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2-3 foglalkozás, pl. orvos, tanító stb. 

Kanál, pohár, fésű, autó, baba, telefon, szappan, törülköző, 2-3 gyümölcs, illetve zöldség neve, tanult mesék szereplői. 
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Témakör:4. Didaktikus játék Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Fogalom – tárgy – tárgykép asszociáció gyakorlása.A játék elemeinek felhasználásával segítse a fogalmak 

kialakítását. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek – Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Differenciálni 2-3 féle anyagot, hangot, ízt, szagot.2-3 formát egyeztetni, 

feltűnőbb azonosságokat és különbségeket észrevenni. 2 részből álló 

képet szétszedni, később összerakni.Sorba rendezni pár mondatos mese 

képeit.Egy (több) információt tartalmazó kérést végrehajtani.Kiválasztani 

több tárgyból, képből a megnevezettet.Színeket egyeztetni.2 elemből 

ritmikus sort alkotni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

A megismerő tevékenység fejlesztését szolgáló didaktikai játékok: 

– Érzékelést fejlesztő játékok: tapintás fejlesztése. Hallási figyelem, 

diszkrimináció fejlesztése. Ízlelés, szaglás fejlesztése. 

– Figyelem, emlékezet fejlesztése: figyelem tartósságának, 

terjedelmének fejlesztése. A gondolkodás fejlesztését szolgáló 

didaktikai játékok. 

– Analizáló, szintetizáló képesség. 

– Logikai műveletek játékos formái. 

 

- Tapintás-párosítások tapintással, 

lekötött szemmel ízlelése, szaglása, 

majd megmutatása, melyik volt, amit 

értékeltek. 

- Saját hang felismerése magnóról.  

- Zörgetéssel egyforma dobozokban 

lévő tárgyak hangjainak 

differenciálása. 

- Funkcionálisan összefüggő képek 

egyeztetése, hiányok pótlása. 

- Rövid mesék képeinek sorba 

rendezése, lejátszása instrukciók 

alapján. 

- Egy információt tartalmazó kérések 

végrehajtására utaló játékok játszása. 

- Kirakott tárgyakból egy adott tárgy 

kiválasztása /szókincsbővítés/. 

- Játékos színegyeztetések, párosítások, 

válogatások, játékos 

összehasonlítások. 

- Ritmikus sorok alkotása 2 elemből. 

- Különböző vonalak, minták 

kilépegetése, kirakása játékokkal. 

- Barkochba-játék játszása. 

 

Kapcsolódjon be didaktikus 

játékokba, utánzással, 

együttműködéssel végezzen el 

feladatokat. 
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– Időfogalom fejlesztése. 

– Beszédmegértést fejlesztő játékok. Beszédfejlesztő didaktikai játékok. 

– Játékos artikulációs gyakorlatok. 

– Szókincsfejlesztés. Kultúrtechnikák tanításával kapcsolatos didaktikai 

játékok: 

 

- Játékos instrukciók követése, 

analógiás sorok kirakása – több 

dologból több egyforma kiválasztása, 

kép-tárgy egyeztetése, szín, forma 

egyeztetése.  

- Mennyiségek játékos összehasonlítása, 

összemérése. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikációs logopédiai gyakorlatok, szókincsbővítés. Számolás-mérés: válogatás, egyeztetés, ritmikus sor. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Különböző játékok során használt tárgyak, ízek, szagok. 

Alapvető formák. Környezetükben lévő hangok közül néhány felismerése, megnevezése. Alapvető formák megnevezése. 
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Témakör:5. Szabályjáték Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

14 Tantárgyi fejlesztési célok: Egyszerű szabályok felismerése, megértése és betartása.Tanulja meg elfogadni környezetét, működjön együtt 

társaival, elemi szabályokat fogadjon el. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Kapcsolódjon be egyszerűbb szabályjátékokba, legyen együttműködő 

társaival. Ismerjen 3-4 körjátékot, párválasztót. 

Együttműködéssel próbálja betartani a szabályokat az egyszerűbb 

szabályjátékokban. 5-10 percig foglalkozzon játéktevékenységgel. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Mozgásos szabályjátékok. 

 Értelem, gondolkodást fejlesztő szabályjátékok. 

 

- Gyakorló és szerepjátékok játszása, 

amelyekben a műveletek mozzanatai 

megadott sorrendben követik egymást. 

- Páros játékok játszása először 

felnőttel, majd egy társsal. 

- Egyszerűbb csoportos 

mozdulatjátékok – körjátékok, 

párválasztók játszása. 

- Érzékelést fejlesztő játékok játszása.  

- Megfigyelést fejlesztő játékok játszása, 

pl.: Mi változott meg? – játék három 

tárggyal. 

- Figyelmet fejlesztő szabályjátékok 

három tárggyal – a figyelem 

tartósságának, terjedelmének növelése 

különböző játékok játszásával. 

 

Legyen képes bekapcsolódni 

csoportos mozgásos 

szabályjátékokba. 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés és mozgásügyesítés. Ének- zene: egyenletes ritmuskövetés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Sor, kör, vonal, pár, labda. 

 

 

Témakör:6. Spontán játék Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: Társak, felnőttek megkeresése és elfogadása a játék során. 
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Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Tudjon segítséggel választani a felkínált játéklehetőségek közül, 

próbálkozzon azokkal manipulálni.  

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

Spontán játék szabadon választott játéktárgyakkal,szabadon választott 

társakkal, segítségnyújtás mellett. 

 

 

 2-3 felkínált, a már megismert 
játéktárgyak közül válasszon segítséggel.  

 Szabad játék önállóan választott 
játéktárggyal, társsal. 

 

Legyen képes segítséggel, 

együttműködéssel választani a 

felkínált játéklehetőségek 

közül. Rövid ideig foglalja el 

magát segítségnyújtás vagy 

irányítás mellett. 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés, labdás gyakorlatok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Elérhető játéktárgyak nevei. 
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Témakör:7. Szabadban játszható játékok.  Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

24 Tantárgyi fejlesztési célok:Eszközök rendeltetésszerű használatára, testi épség megóvására való törekvés. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek – Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

A tanuló tudja elfoglalni magát a szabadban, játékot találni magának. 

Tudjon figyelni játék közben társaira (pl. a homokozóban ne szórja a 

homokot). 

Tudjon futó- és fogójátékokba bekapcsoló.  

Kapcsolódjon be mozgásos játékokba, legyen együttműködő. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Játék a szabadtéri foglalkozási eszközökkel. 

 Minden említett játékforma, ami a szabadban is játszható. 
 

 

 

 Hintázás, mászókázás, csúszdázás 
segítséggel. 

 Homokozóban építkezés, egyszerűbb, 
nagyobb formák megtöltése, kiborítása.  

 Homokozóban „főzés”, illetve 
építkezésforma megtöltése, kiborítása.  

 Vár, gödör építése. Kavicsok rakosgatása. 
Segítség mellett futó játék a szabadban. 

 

 

Legyen képes 

együttműködéssel hosszabb-

rövidebb ideig 

balesetmentesen játszani. 

Próbálkozzon a játékeszközök 

adekvát használatával. 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés és téri tájékozódás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hinta, mászóka, homok, „torta”, „süti”, „vár”, kő, sár, gödör, csúszda, fogó, futás. 
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Összegzett tanulási eredmények 

a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló képes együttműködni felnőttel, társaival, játékeszközt a gyakorló játékok szintjén adekvátan használni. 

Képes különböző építőjátékokkal, konstrukciós játékok elemeivel elmélyülten elfoglalni magát, a kirakott formákat 

utánozni és önállóan alkotni, a megismert eszközöket adekvát módon használni. 

Képes eljátszani kezdetleges szinten a környezetében zajló eseményeket. 

Képes bekapcsolódni és a szabályokat követni a didaktikai játékokban. 

Képes bekapcsolódni a páros, illetve csoportos mozgásos játékba, követni a szabályokat, társaira figyelni. 

Képes segítséggel választani a felkínált játéklehetőségek közül, adekvátan játszani a játéktárgyakkal. 

Képes elfoglalni magát a meglévő, illetve a készített bábokkal. 

Képes társaival hosszabb ideig balesetmentesen játszani.  
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3–4. évfolyam 

 

A tantárgy szerepe az erkölcsi nevelésben a közösségi játékok során a segítőkészség és az önfegyelem viselkedési formáinak fejlesztése, a játékeszközök 

igazságos elosztásának megerősítése, a közös játéktevékenység formáinak bővítése, a türelem, kitartás gyakorlása a játék menetében, a siker és a kudarc 

feldolgozási képességének fejlesztése. Emellett fontos a gyermek személyiségének kibontakoztatása alkalmazkodóképességének fejlesztésével, pozitív érzelmi 

légkörű, játékos, változatos helyzetekben. 

 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területe a környezetben való téri és időbeni tájékozódás megerősítésével, a hagyományos népi gyermekjátékok, 

mondókák, népmesék, közmondások ismeretének bővítésével erősödik. 

 

A tantárgy az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztését az alkalmazkodóképesség megerősítésével, a közösségi játékokban a kulturált, kontrollált 

magatartás fejlesztésével, a játéktárgyak megosztási képességének belső igénnyé válásával és mások igényeinek figyelembe vételével éri el. 

A tantárgy segíti a reális énkép kialakulását, az önálló, kreatív kezdeményezések megjelenését. 

A testi és lelki egészségre nevelésben szerepet játszik a mozgásos játékok közbeni finommotorika, ügyesség, gyorsaság, kitartás fejlesztése, a 

játéktevékenység feszültségoldó hatásának segítségével alelki egészség megvédése, a saját és a társak testi épségének megőrzése, és a felkészítés az 

elővigyázatosságra. 

 

A családi életre nevelés területén el lehet érni játék közben a családi élet feladatainak, szerepeinek megismerését, elmélyítését, szerepjátékokkal a családi 

feszültségek, konfliktusok feloldása 
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3. évfolyam 
 

 

Témakör:3. Szerepjáték Előzetes tudás: Együttműködés és türelem. 

 

Óraszám: 

 

25 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: Beszéddel, gesztusokkal, mozgással kísért játék játszása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

Szerepjáték 3-4 gyerek között.  

Egymás „szabályait” elfogadni. 

A környezetében zajló eseményeket játékában megjeleníteni. 

Bábokkal elfoglalni magát, rövidebb eseménysorokat eljátszani. 

Bekapcsolódni dramatizálásba, neki megfelelő szerepet eljátszani. 

 

– Élmények eljátszása, időbeliség 
figyelembevételével. 

– Családi élet eseményei. 

– Családtagok egymáshoz való viszonya, 

munkájuk.(apa, nagymama, testvér) 

– Felnőttek tevékenységei, munkái, 

váratlan események. 

– Bábozás, dramatizálás. 

– Baba gondozása. 

– Többször hallott mese dramatizálása. 

– 2-5 szereplős mesék dramatizálása. 

 

Együttműködéssel, segítséggel 

kapcsolódjon be dramatizálásba, 

szerepjátékát képessége szerint 

kísérje beszéddel. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: foglalkozások, család, mesék. Ének, zene: felelgetős játékok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:.Reggel-reggeli, dél-ebéd, este-vacsora, testrészek,néhány konyhai, illetve fürdőszobai eszköz, néhány élelmiszer, gyümölcs, 

zöldség,tanult mesék új fogalmai. 
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Témakör:4. Didaktikus játék Előzetes tudás: Didaktikus játékban legyen együttműködő. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Logikai és funkcionális összefüggések észrevétele.Erősítse a többi tantárgy során kialakított készségeket, 

képességeket. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Differenciálni 6-8 féle hangot. Megnevezni az alapszíneket.Ismerni 

testrészeit, érzékszerveit. Felismerni a napszakokat képek alapján. 3-4, 

6-8 képből álló eseménysor képeit sorba rakni. 2-3 elemből ritmikus 

sorokat alkotni (betűkből, számjegyekből is).Ismerni a sok-kevés, 

kicsi-nagy fogalmakat és használni ezeket.A tanult formákat 

megnevezni.Magánhangzókat, számjegyeket egyeztetni, kilépni, 

végigrakni.  

Szabályokat követni a didaktikai játékok során. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

– Figyelem, emlékezet, gondolkodás: hallási figyelem, hallási 

diszkrimináció fejlesztése, ízlelés, szaglás fejlesztése. 

– Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése. 

– Logikai műveletek játékos formái. 

– Időfogalom, időbeli tájékozódás fejlesztése. 

– Beszédfejlesztő didaktikai játékok, artikulációs gyakorlatok. 

– Beszédmegértést fejlesztő játékok, szókincs bővítése. 

 

- 3 információt tartalmazó artikulációs 

gyakorlatok játszása, pl.: különböző 

arckifejezések utánzása – sírás, 

nevetés stb. 

- Analógiás sorok kirakása – több 

tárgyból, illetve képből több hasonló 

kiválasztása.  

- Azonos fogalom, eltérő ábra 

egyeztetése.  

- Logikailag, funkcionálisan 

összefüggő képek egyeztetése. 

- Különböző szín, forma, 

magánhangzó, 

számjegyegyeztetések, 

magánhangzók, számjegyek 

válogatása, játékkal kirakása, 

kilépése. 
 „Zsákbamacska” játék játszása, 

kitapintott tárgy utólagos 
megnevezése. Magas-mély 
differenciálása, halk- hangos 
differenciálása különböző játékok 
során. 

 Tárgyak megfigyelése (kirakott tárgyak 
figyelése, majd letakarás után a 

 

Ismerje és fogadja el a szabályokat, 

segítséggel kövesse azokat. 
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Kultúrtechnikák tanításával kapcsolatos didaktikai játékok: 

 

 

 

 

 

megfigyelt tárgyak felsorolása).  

 Mi hiányzik? képkiegészítés– arcon 
érzékszervek, házon ablak. 

 3-4, 5-6 képből álló eseménysor sorba 
rendezése.  

 Analógiás sorok kirakása.  

 Logikailag, funkcionálisan összefüggő 
képek egyeztetése. 

 Napszakok felismerése. 

 3 információt tartalmazó 
artikulációs gyakorlatok játszása, pl.: 
különböző arckifejezések utánzása – 
sírás, nevetés, stb. 

 Mondókák, mesék hallgatása. 

 Különböző szín, forma kirakása. 
 

Kapcsolódási pontok:Olvasás, írás: térorientációs gyakorlatok. Számolás, mérés: tájékozódás, összefüggések felismerése. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: „Gondoltam valamire” játék során szóba kerülő tárgyak, állatok. 

 

 

  



 

701 
 

Témakör: 5. Szabályjáték Előzetes tudás: Szabályokat igyekszik betartani. 

 

Óraszám: 

 

19 Tantárgyi fejlesztési célok: Szabályok megértése, elfogadása, az előforduló viták közös rendezése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Bekapcsolódni, aktívan részt venni a mozgásos szabályjátékokban.A 

szabályokat követni, társaira figyelni.A vereséget elfogadni, elviselni. 

Értelemfejlesztő szabályjátékokban a szabályokat követni:20-30 

percig képes legyen odafigyelni a tanuló egy-egy szabályjáték 

menetére. 

Türelmesen kivárni, amíg sorrakerül. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Mozgásos szabályjátékok. 

 Értelemfejlesztő szabályjátékok. 
 

 

- Csoportos mozdulatjátékok játszása, 

különböző körjátékokban, 

párválasztókban részvétel. 

- Labdajátékok játszása – célba 

dobások: gurítás, dobás egymásnak. 

- Csoportos ügyességi játékok 

(kötélhúzás, kosárba dobás, 

futójátékok). 

- Könnyebb versenyjátékok játszása – 

egyéni, illetve csoportos 

versengésekben való részvétel. 

- Érzékelést fejlesztő játékok játszása. 

- Megfigyelést fejlesztő játékok 

játszása (Mi változott meg? 6-8 

tárggyal). 

- Figyelmet fejlesztő játékok.  

- Szelektív figyelmi funkciók 

fejlesztése (méret- és formaérzékelő 

játékok játszása bekötött szemmel). 

- Társasjátékok játszása közösen, 

illetve egyszerűbbeket párban 

(színegyeztetésen alapuló lépegetés). 
 

 

Legyen képes együtt játszani 

társaival, és egyszerű 

játékszabályokat irányítással 

betartani.  

 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés: labdás gyakorlatok. Ének, zene: körjátékok. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Pár, sor, kör, labda, dobás, gurítás, futás. 
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Témakör: 6. Spontán játék Előzetes tudás: Érdeklődés játéktárgyak iránt, kreativitás. 

 

Óraszám: 

 

24 Tantárgyi fejlesztési célok: Szabályok betartása, játékeszközök közül választás. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Segítséggel a felkínált játéklehetőségek közül választani, adekvátan 

játszani a rendelkezésére álló játékokkal. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Spontán játék szabadon választott játékokkal és szabadon 
választott társakkal, segítségnyújtás mellett. 

 

 

 

 Szabad játék bármilyen önállóan 
választott játéktárggyal és társsal. 

 A felkínált lehetőségek közül válasszon 
segítséggel (a már megismert 
játéktárgyak szabadpolcos 
elhelyezésével). 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes fogni, emelni, 

letenni, összeilleszteni, dobni, 

gurítani, nyitni, csukni. 
 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Elérhető játéktárgyak nevei. 
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Témakör: 7. Szabadban játszható játékok Előzetes tudás: Udvaron játszható játékok. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok:Türelmes várakozás a játékeszköz használatára. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

 

Foglalja el magát a szabadban található játékokkal. Tartsa be a 

balesetvédelmi szabályokat játék közben. 

Vegyen részt közös játékokban. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Játék játszótéri eszközökön. 

 Minden említett játékforma, ami a szabadban is játszható. 
– Játék a természet kínálta játékokkal. 

– Télen: hógolyózás, szánkózás, hóemberépítés. 

 

 

 

 Hintázás, csúszdázás, mászókázás, 
rollerezés, tricikli használata. 

 Fáramászás, ugróiskola. 

 Ugrókötél, hullahopp karika 
használata. 

 Homokozóban építkezés, formatöltés- 
kiöntés, vár, gödör, alagút építése.  

 Aszfaltra rajzolás.  

 Kavicsokkal sorkirakás, válogatás. 

 Futó- és fogójátékok játszása. 

 Hógolyózás szánkózás segítséggel. 
 

 

Legyen képes betartani a 

balesetvédelmi szabályokat játék 

közben. 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás, alakítás: formázások különböző anyagokból. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hinta, mászóka, homok, víz, sár, gödör, alagút, kavics, kő, fogó, futás, hó, hógolyó, hóember, szánkó. 



 

705 
 

 

4. évfolyam 

 

Témakör:3. Szerepjáték Előzetes tudás: Együttműködés és türelem. 

 

Óraszám: 

 

25 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: Beszéddel, gesztusokkal, mozgással kísért játék játszása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

Szerepjáték 3-4 gyerek között.  

Egymás „szabályait” elfogadni. 

A környezetében zajló eseményeket játékában megjeleníteni. 

Bábokkal elfoglalni magát, rövidebb eseménysorokat eljátszani. 

Bekapcsolódni dramatizálásba, neki megfelelő szerepet eljátszani. 

– Élmények eljátszása, időbeliség 
figyelembevételével. 

– Családi élet eseményei. 

– Családtagok egymáshoz való viszonya, 

munkájuk.(apa, nagymama, testvér) 

– Felnőttek tevékenységei, munkái, 

váratlan események. 

– Bábozás, dramatizálás. 

– Baba gondozása. 

– Többször hallott mese dramatizálása. 

– 2-5 szereplős mesék dramatizálása. 

 

Együttműködéssel, segítséggel 

kapcsolódjon be dramatizálásba, 

szerepjátékát képessége szerint 

kísérje beszéddel. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: foglalkozások, család, mesék. Ének, zene: felelgetős játékok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:.Reggel-reggeli, dél-ebéd, este-vacsora, testrészek,néhány konyhai, illetve fürdőszobai eszköz, néhány élelmiszer, gyümölcs, 

zöldség,tanult mesék új fogalmai. 

 

 

  



 

706 
 

 

Témakör:4. Didaktikus játék Előzetes tudás: Didaktikus játékban legyen együttműködő. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok: Logikai és funkcionális összefüggések észrevétele.Erősítse a többi tantárgy során kialakított készségeket, 

képességeket. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Differenciálni 6-8 féle hangot. Megnevezni az alapszíneket.Ismerni 

testrészeit, érzékszerveit. Felismerni a napszakokat képek alapján. 3-4, 

6-8 képből álló eseménysor képeit sorba rakni.  2-3 elemből ritmikus 

sorokat alkotni (betűkből, számjegyekből is).Ismerni a sok-kevés, 

kicsi-nagy fogalmakat és használni ezeket.A tanult formákat 

megnevezni.Magánhangzókat, számjegyeket egyeztetni, kilépni, 

végigrakni. 

Szabályokat követni a didaktikai játékok során. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

– Figyelem, emlékezet, gondolkodás: hallási figyelem, hallási 

diszkrimináció fejlesztése, ízlelés, szaglás fejlesztése. 

– Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése. 

– Logikai műveletek játékos formái. 

– Időfogalom, időbeli tájékozódás fejlesztése. 

 

- 3 információt tartalmazó artikulációs 

gyakorlatok játszása, pl.: különböző 

arckifejezések utánzása – sírás, 

nevetés stb. 

- Analógiás sorok kirakása – több 

tárgyból, illetve képből több hasonló 

kiválasztása.  

- Azonos fogalom, eltérő ábra 

egyeztetése.  

- Logikailag, funkcionálisan 

összefüggő képek egyeztetése. 

- Különböző szín, forma, 

magánhangzó, 

számjegyegyeztetések, 

magánhangzók, számjegyek 

válogatása, játékkal kirakása, 

kilépése. 
 „Zsákbamacska” játék játszása, 

kitapintott tárgy utólagos 
megnevezése. Magas-mély 
differenciálása, halk- hangos 
differenciálása különböző játékok 
során. 

 

Ismerje és fogadja el a szabályokat, 

segítséggel kövesse azokat. 
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– Beszédfejlesztő didaktikai játékok, artikulációs gyakorlatok. 

– Beszédmegértést fejlesztő játékok, szókincs bővítése. 

Kultúrtechnikák tanításával kapcsolatos didaktikai játékok: 

 

 

 

 

 

 Tárgyak megfigyelése (kirakott tárgyak 
figyelése, majd letakarás után a 
megfigyelt tárgyak felsorolása).  

 Mi hiányzik? képkiegészítés– arcon 
érzékszervek, házon ablak. 

 3-4, 5-6 képből álló eseménysor sorba 
rendezése.  

 Analógiás sorok kirakása.  

 Logikailag, funkcionálisan összefüggő 
képek egyeztetése. 

 Napszakok felismerése. 

 3 információt tartalmazó 
artikulációs gyakorlatok játszása, pl.: 
különböző arckifejezések utánzása – 
sírás, nevetés, stb. 

 Mondókák, mesék hallgatása. 

 Különböző szín, forma kirakása. 
 

Kapcsolódási pontok:Olvasás, írás: térorientációs gyakorlatok. Számolás, mérés: tájékozódás, összefüggések felismerése. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: „Gondoltam valamire” játék során szóba kerülő tárgyak, állatok. 
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Témakör: 5. Szabályjáték Előzetes tudás: Szabályokat igyekszik betartani. 

 

Óraszám: 

 

19 Tantárgyi fejlesztési célok: Szabályok megértése, elfogadása, az előforduló viták közös rendezése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Bekapcsolódni, aktívan részt venni a mozgásos szabályjátékokban.A 

szabályokat követni, társaira figyelni.A vereséget elfogadni, elviselni. 

Értelemfejlesztő szabályjátékokban a szabályokat követni:20-30 

percig képes legyen odafigyelni a tanuló egy-egy szabályjáték 

menetére.Türelmesen kivárni, amíg sorrakerül. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Mozgásos szabályjátékok. 

 Értelemfejlesztő szabályjátékok. 
 

 

- Csoportos mozdulatjátékok játszása, 

különböző körjátékokban, 

párválasztókban részvétel. 

- Labdajátékok játszása – célba 

dobások: gurítás, dobás egymásnak. 

- Csoportos ügyességi játékok 

(kötélhúzás, kosárba dobás, 

futójátékok). 

- Könnyebb versenyjátékok játszása – 

egyéni, illetve csoportos 

versengésekben való részvétel. 

- Érzékelést fejlesztő játékok játszása. 

- Megfigyelést fejlesztő játékok 

játszása (Mi változott meg? 6-8 

tárggyal). 

- Figyelmet fejlesztő játékok.  

- Szelektív figyelmi funkciók 

fejlesztése (méret- és formaérzékelő 

játékok játszása bekötött szemmel). 

- Társasjátékok játszása közösen, 

illetve egyszerűbbeket párban 

(színegyeztetésen alapuló lépegetés). 
 

 

Legyen képes együtt játszani 

társaival, és egyszerű 

játékszabályokat irányítással 

betartani.  

 

Kapcsolódási pontok:Mozgásnevelés: labdás gyakorlatok. Ének, zene: körjátékok. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Pár, sor, kör, labda, dobás, gurítás, futás. 
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Témakör: 6. Spontán játék Előzetes tudás: Érdeklődés játéktárgyak iránt, kreativitás. 

 

Óraszám: 

 

24 Tantárgyi fejlesztési célok: Szabályok betartása, játékeszközök közül választás. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Segítséggel a felkínált játéklehetőségek közül választani, adekvátan 

játszani a rendelkezésére álló játékokkal. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Spontán játék szabadon választott játékokkal és szabadon 
választott társakkal, segítségnyújtás mellett. 

 

 

 

 Szabad játék bármilyen önállóan 
választott játéktárggyal és társsal. 

 A felkínált lehetőségek közül válasszon 
segítséggel (a már megismert 
játéktárgyak szabadpolcos 
elhelyezésével). 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes fogni, emelni, 

letenni, összeilleszteni, dobni, 

gurítani, nyitni, csukni. 
 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Elérhető játéktárgyak nevei. 
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Témakör: 8. Szabadban játszható játékok Előzetes tudás: Udvaron játszható játékok. 

 

Óraszám: 

 

20 Tantárgyi fejlesztési célok:Türelmes várakozás a játékeszköz használatára. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok:  

 

Foglalja el magát a szabadban található játékokkal. Tartsa be a 

balesetvédelmi szabályokat játék közben. 

Vegyen részt közös játékokban. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Játék játszótéri eszközökön. 

 Minden említett játékforma, ami a szabadban is játszható. 
– Játék a természet kínálta játékokkal. 

– Télen: hógolyózás, szánkózás, hóemberépítés. 

 

 

 

 Hintázás, csúszdázás, mászókázás, 
rollerezés, tricikli használata. 

 Fáramászás, ugróiskola. 

 Ugrókötél, hullahopp karika 
használata. 

 Homokozóban építkezés, formatöltés- 
kiöntés, vár, gödör, alagút építése.  

 Aszfaltra rajzolás.  

 Kavicsokkal sorkirakás, válogatás. 

 Futó- és fogójátékok játszása. 

 Hógolyózás szánkózás segítséggel. 
 

 

Legyen képes betartani a 

balesetvédelmi szabályokat játék 

közben. 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás, alakítás: formázások különböző anyagokból. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Hinta, mászóka, homok, víz, sár, gödör, alagút, kavics, kő, fogó, futás, hó, hógolyó, hóember, szánkó. 
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Összegzett tanulási eredmények 

a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló képes bekapcsolódni a dramatizálásba, neki megfelelő szerepet vállalni. 

Képes szabályokat elfogadni, követni és újakat alkotni a tárgyakkal folytatott tevékenység közben. 

Képes figyelni az akusztikus, vizuális, kinesztetikus ingerekre, a téri orientációs képesség alakulására, a 

sorrendiség alapjaira. 
Képes együtt játszani társaival és egyszerű játékszabályokat betartani.  

Képes fogni, emelni, letenni, összeilleszteni, dobni, gurítani, nyitni, csukni, játékon keresztül az anyagok, 

tárgyak alapvető tulajdonságaival ismerkedni. 
Képes önállóan kitalált tevékenységeket játszani növekvő időtartamban, tárgyakat mással helyettesíteni. 

Képes betartani a balesetvédelmi szabályokat játék közben. 
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Osztályfőnöki: (Közösségi nevelés) 

 

Műveltségi terület. Testnevelés és egészségfejlesztés 

 

Évfolyam: 5. -8. 

 

Az osztályfőnöki óra célja az osztályba járó tanulók közösségének kialakítása, fejlesztése, a csoporthoz tartozás, identitás tudatosítása. 

Az osztályfőnöki óra a pedagógiai folyamatban kiemelt helyet foglal el, céljai és feladatai a nevelési-oktatási folyamat teljes 

spektrumára kiterjednek. A tantárgy célja a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, személyiségük stabilizálása a lehetséges 

életpálya elérésének céljai érdekében.  

 

A tantárgy tematikája segíti a szociális képességek (a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, az empátia, a tolerancia, a kooperáció, a 

konfliktuskezelés stb. képességeinek) fejlesztését főként az osztályban megélt saját élmények, tapasztalatok alapján. A tantárgy fontos 

szerepe a társadalmi beilleszkedés támogatása, az élet különböző területeire érvényes szabályok rendszerezése, a felnőtt élet 

megkezdésének előkészítése.  

 

Az osztályfőnöki óra lehetőséget ad az iskolai közösségi programokhoz történő kapcsolódás előkészítésére, tervezésére, az 

ünnepélyeken, megemlékezéseken a csoport szerepvállalására. 
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Évfolyamok 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 1 1 1 1 

1 éves óraszám 36 36 36 36 

 

 

Témakör / Évfolyam 
5. 6. 7. 8. 

1. Beilleszkedés – Alkalmazkodás 
16 16 15 15 

2. Önismeret – Testi és lelki 

egészség 
10 10 21 21 

3. Aktuális témák 
10 10 - - 
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5. - 6. évfolyam 

 

Témakör: 1. Beilleszkedés, alkalmazkodás Előzetes tudás: 

 

Óraszám: 

 

16 Tantárgyi, fejlesztési célok:Szabályok, helyes napirend ismerete, kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

A szabályok elfogadása.Helyes napirend kialakítása. Veszélyes 

helyzetek elkerülése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Házirend. 

 Tűz- és balesetvédelem. 

 Napirend. Tanórán kívüli elfoglaltságok. 
 

 

 A házirenddel kapcsolatos kérdések 
megvitatása (kérdések 
megfogalmazása). 

 A szabályok megvitatása. 

 Időbeosztás, órarend. 

 Kapcsolatépítés, aktív 

 Együttműködés. 

 Veszélyforrások felismerése, 

megvitatása 

 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció 
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Elvárt fogalmak:szabály, veszély, tűz, baleset, óra, tanóra, hiányzás, szabadidő 
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Témakör: 2. Önismeret – Testi és lelki egészség Előzetes tudás: 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok:Mondanivaló árnyalt közlése szóban és írásban. Reális önismeret kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Tulajdonságok megnevezése.Jó és rossz elkülönítése.Saját 

tulajdonságaim. 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Önjellemzés, reális önértékelés. 

 Milyennek látom társaimat, ők hogy látnak engem? 

 Tulajdonságok összehasonlítása. 
 

 

 Saját tulajdonságok számbavétele, 
feltérképezése (külső- és belső tulajdonságok), 
fénykép nézegetése: régi – új, mi változott? 

 Önjellemzés készítése és megismertetése a 
társakkal (önelemzés). 

 Jó – rossz, helyes – helytelen, hiba – 
bemutatása helyzetgyakorlatokban. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció 

 

Elvárt fogalmak:jó, rossz, tulajdonság, helyes, helytelen, elemzés, önelemzés. 
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Témakör: 3. Aktuális témák Előzetes tudás: 

 

Óraszám: 

 

10 Tantárgyi fejlesztési célok:Osztályközösségetalakítani.Egyéni és társadalmi ünnepeket ismerni, számon tartani. 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Szűkebb és tágabb közösségét megismerni, annak életét, 

történéseit figyelemmel kísérni.Aktivitást és együttműködést 

tanúsítani.A közös eseményekenaktív részvétel. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Saját teendőinekfeltérképezése. 

 A közösség életében adódó aktuális, 

váratlanesemények kezelési módjánakelsajátítása. 

 Egyéni és közösségi ünnepek, események 

ismerete,és felkészülés a közösség alkalmaira 

(ünnepélyek, külső programok) 
 

 

 Tervek készítése,dekoráció 

készítése, öltözék megválasztása, a 

közösélmények megbeszélése, az 

elkészült fotók, felvételek közös 

megtekintése, a látottak 

megvitatása. 

 Aktív részvétel ünnepeken (családi és 

közösségi alkalmakon),az ünnepnek 

megfelelő szokások, külsőségek 

megtartása (vendégvárással kapcsolatos 

teendők,ünnepi műsorban szerepvállalás, 

fényképezés, beszámoló szóban az 

eseményről). 

 A közösség életében felmerülő 

problémamegfogalmazása, 

véleményalkotás, vita. 

 Egyéni tapasztalatok, vélemények gyűjtése. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció 
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Elvárt fogalmak:Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak köre 
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Összegzett 

tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes 

1. az osztályközösség és viselkedéskultúraalakítására, 

2. a veszélyforrások elkerülésére, 

3. a szabályok alapvető betartására. 

4. aktívan részt venni képességeihez mérten az intézmény és a lakóhelyéletében. 
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7. -8. évfolyam 

Témakör: 1. Beilleszkedés, alkalmazkodás Előzetes tudás: 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi, fejlesztési célok:Szabályok ismerete és betartása, veszélyhelyzetek felismerése, előkészület a pályaválasztásra. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Az iskolai és otthoni szabályok követésének kialakítása. 

Veszélyhelyzetek felismerése és azok elkerülése. 

Ismeretek a készségfejlesztő iskolai képzésekkel kapcsolatban. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Iskolai és otthoni szabályok. 

 Tanulói jogok és kötelezettségek. 

 Tűz- és balesetvédelem. 

 A továbbtanulással kapcsolatos ismeretek.  

 Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek 
feltérképezése (kézügyesség, kitartás, pontosság, 
megbízhatóság). 

 

 A házirenddel kapcsolatos kérdések 
megvitatása (kérdések megfogalmazása). 

 A szabályok megvitatása. 

 Segítségkérés veszélyhelyzetben. 

 Kérdések megfogalmazása a 
továbbtanulással kapcsolatban 
(pályaorientáció, alkalmasság).  

 Saját képességek tudatosítása a 
pályaválasztás érdekében. 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció 
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Elvárt fogalmak:Kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan hiányzás, szabály, veszély, mentők, tűzoltó, rendőrség, továbbtanulás. 
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Témakör: 2. Önismeret – Testi és lelki egészség Előzetes tudás: 

 

Óraszám: 

 

21 Tantárgyi, fejlesztési célok:Reális önismeret.Törekvés a káros szokások elkerülésére. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Reális önismeret. Az egészség fogalmának ismerete, fontosságának 

felismerése.A káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Önjellemzés, reális önértékelés. 

 Testi, lelki bántalmak, sérelmek következményei. 

 Az emberi természet megnyilvánulása, a helyes életvezetés 
kialakítása. 

 Veszélyeztető tényezők, a káros hatások kivédése, 
kialakulásuk megelőzése.  

 Dohányzás. 

 Alkoholizmus. 

 Káros közösségek hatása.  

 

 Önjellemzés készítése és megismertetése 
a társakkal (önelemzés). 

 Szituációs gyakorlatok a káros hatásokkal 
való találkozásokról, hogyan lehet 
kikerülni a fenti helyzeteket (alkohol, 
cigaretta és drog visszautasítása), a 
napirend és az egészséges életmód 
segítségével. 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: Kommunikáció 
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Elvárt fogalmak:Konfliktuskezelés, egészségmegőrzés, függőség, elkerülés, megelőzés. 

 

 

Összegzett 

tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes 

 

- képességeihez mérten a reális önértékelésre 

- az osztályközösség és viselkedéskultúraalakítására, 

- a káros szokások felismerésére, 

- a veszélyforrások elkerülésére, 

- a szabályok alapvető betartására. 
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Önkiszolgálás 

Műveltségi terület: Önkiszolgálás 

Évfolyam: 1. – 2. 

 

 

A tantárgy célja: a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók alapvető szociális képességeit az iskoláskor előtti nevelési tapasztalatokra építve 

tevékenységeken keresztül úgy fejleszteni, hogy önkiszolgálásukban a képességek szerinti részleges vagy teljes önállóságot elérjék. 

 

Feladat: a fejlesztések során, hogy a tanulónak egyéni üteméhez és képességeihez igazodva kialakuljon szociális szokásrendszere, és alkalmazásával fejlődjön 

praktikus képessége, alkalmazkodni tudása, önkiszolgálási, önellátási és önállósági szintje. 

 

A tanuló igényelje a rendet és a tisztaságot, alakuljon ki a személyi higiénia iránti igénye. Késztesse a tanulókat ez az igény az ehhez kapcsolódó eszközök 

alkalmazására. 

 

Célirányos tevékenységek rendszeres gyakorlásával alakuljanak ki a kívánatos önellátási szokások. A minél kevesebb segítséggel végzendő önellátás 

érdekében kívánatos a nagymozgásokat célirányossá tenni és a tanuló kismozgásait úgy fejleszteni, hogy ezzel lehetővé váljon az egyre önállóbb öltözés, 

tisztálkodás.  
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A tantárgyi fejlesztés alakítsa ki a tanulók fejlettségének megfelelő, olyan önkiszolgálási, önellátási képességeket, valamint szociális motívumokat, amelyek 

képessé teszik őket magasabb szintű gondolkodási, életviteli és gyakorlati ismeretek befogadására. 

 

A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelésben a rend és a rendszeresség iránti igény kialakításával, a testi és lelki egészségre nevelésben az 

egészséges táplálkozás alapvető szabályainak megismerésével és az étkezés közben a mértékletesség betartására törekvés kialakításával. 
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Évfolyam 1.-2. 

Heti óraszám 2 

Éves óraszám 72 

 

Témakör / Évfolyam 

 

1.a – 1.m 

 

 

2. 

1. Öltözködés 

 

17 

 

17 

2. Testápolás, személyi higiénia 

 

23 

 

23 

3. Étkezés 

 

17 

 

17 

4.Környezetrendezés, környezetmegóvás 

 

15 

 

15- 
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Éves óraszám: 

 

72 

 

72 
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1. alapozó 

 

Témakör:1. Öltözködés Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Saját ruhadarabok felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Együttműködés az öltözködés során, az időjárásnak megfelelő 

ruhadarabok kiválasztása, a gyermek képességeihez mérten 

bekapcsolódni alapvető gondozási munkákba. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Alsó és felső ruházat levétele segítséggel. 

 Évszaknak megfelelő öltözködés. 

 Kabát, sál, sapka felismerése. 

 Ruhák hajtása. 

 Vállfahasználat. 

 Cipőhúzás. 

 

 Ruhák felismerése, válogatása, 

megnevezése. 

 Játékos manipulálás közösen, kisebb-

nagyobb gombokkal, gombolás 

gyakorlása. 

 Segítséggel a vetkőzés gyakorlása, ruhák 

hajtása, egymásra rakása. 

 Cipőhúzás gyakorlása. 

 

Képes felismerni a saját 

ruhadarabjait. 

Képes jelezni, ha fázik, vagy melege 

van. 

Képes együttműködésre az 

öltözködés során. 

Cipőhúzás irányítással. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés- babaruhák hajtogatása, babák öltöztetése. Kommunikáció-szókincsbővítés,Mozgás-nevelés-finommotorika. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Ruhadarabok neveinek megtanulása, ruhadarabok csoportosítása, alsó ruházat, felső ruházat, ruhazárak 

Ruhaneműk nevei: kabát sapka, sál, kesztyű, cipő, nadrág, zokni, ing, blúz, pulóver, vállfa, fogas. Időjárás-évszakok: tél-hideg, nyár-meleg, ruhaneműk, eső-

esőkabát, hócsizma, lábtörlő, cipőtisztítás, cipőtisztító kefe. 
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Témakör: Testápolás, személyi higiénia Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

23 Tantárgyi fejlesztési célok: A tisztálkodási eszközök megfelelő használata. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Segítséggel helyesen alkalmazni a tisztálkodó eszközöket és a 

zsebkendőt. A szárazra törölközés megtanulása. Szobatiszta 

tanulóknál a WC használat, fokozódó önállósággal. Pelenkáról való 

leszoktatás. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Mosakodás. 

 WC használata. 

 Fogápolás. 

 Zsebkendő használata. 

 

 

 Kézmosás megtanulása, törölközés. 

 Szükséglet jelzése, vetkőzés, öltözés, 

WC lehúzása, kézmosás, nadrág, 

alsónemű letolása térdig. 

 A WC- re önállóan ráülni. 

 Lányoknál papírhasználat. 

 Tükör előtt a helyes fogmosási technika 

begyakorlása. 

 

 

A tisztálkodással kapcsolatos 

eszközök felismerése. 

A vízcsap önálló kezelése. 

Fésülködés segítséggel. 

Irányítás mellet fogat mos. 

Szükségletét jelzi, felnőtt kíséretével 

wc-re megy. 

 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, testkép, testrészek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Piszkos-tiszta. Tisztálkodási eszközök: szappan, szappantartó, folyékony szappan, körömkefe, víz, vízcsap, hideg víz, meleg 

víz, törölköző, mosdókagyló, WC- papír, nedves törlőkendő, fogkefe, fogkrém, fésű, zsebkendő, tisztálkodási eszközök pontos nevei. 
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Témakör: 3. Étkezés Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Étkezés során az evőeszközök megfelelő használata. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Betartani a kulturált étkezés szabályait. Az evőeszközök 

rendeltetésszerű használata. Önálló étkezés. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Étkezés kanállal. 

 Terítés. 

 Felelősi teendők ellátása. 

 

 

 Kulturált étkezés evőeszközökkel. 

 Terítés tízóraihoz, ebédhez, 

uzsonnához. 

 Szükséges eszközök előkészítése a 

terítéshez, asztal leszedése. 

 Kézmosás étkezés előtt. 

 

 

Kanállal önállóan étkezés 

Kitöltött folyadékot pohárból, bögréből 

kiloccsanás nélkül meginni. 

Terítésnél a felnőttel együttműködik, szóbeli 

irányítással terít. 

Étkezési szokásokat betart, felszólításra 

szalvétát használ, kézzel nem nyúl a tányérba. 

Ismeri a „jó étvágyat!”, 

„egészségedre!”kifejezéseket 

A tányért a tál elé helyezi, hogy a felnőtt 

merjen bele. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, szókincs, szófordulatok, kifejezések. Játékra nevelés, babakonyha. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Evőeszközök nevei: kanál, villa, pohár, merőkanál, szalvéta, tálca, tálka, terítő, mélytányér, lapostányér, kistányér 

A kulturált étkezéshez szükséges kifejezések használata: Jó étvágyat kívánok!  Egészségetekre!, Kérem szépen, Köszönöm szépen. 
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Témakör:4. Környezetrendezés, környezetmegóvás Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok: A tárgyak rendeltetésszerű használatának és megóvásának megismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Maga körül rendet tartani kis segítséggel, illetve irányítással. 

Ismerni az eszközök funkcióját, melyik eszközt mire használjuk. 

Különbséget tenni a saját holmi és a társai tulajdona között. 

A szemetet a megfelelő helyre tenni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Taneszközök, játékok elővétele, elrakása. 

 Saját tulajdon felismerése. 

 Polcok, szekrények használata. 

 Rendrakás segítséggel. 

 

 Játéktér rendberakása, a játékok 

eltevése. 

 Taneszközök épségének, 

tisztaságának megőrzése. 

 Foglalkozás utáni taneszközök 

elrakása. 

 Saját tulajdon kiválasztása, 

elkülönítése másokétól. 

 Étkezések, foglalkozások befejezése 

után rendrakás segítséggel, hulladék 

összegyűjtése. 

 

 

Saját ülőhelyét megismeri, székét két 

kézzel felemeli. 

Fogmosó poharát, fogkeféjét 

felismeri. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, szókincs.Játékra nevelés: eszközök használata, helyrerakása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Játékok nevei, taneszközök nevei, könyvespolc, játékpolc, tanulói asztal, szekrény.Szemetesvödör, partvis, lapát. 

Rendrakás, enyém, másé, elkérni, visszaadni. 
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1. megerősítő 

 

Témakör:1. Öltözködés Előzetes tudás: Együttműködés az öltözködésnél. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Saját ruhadarabok felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Együttműködés az öltözködés során, az időjárásnak megfelelő 

ruhadarabok kiválasztása, a gyermek képességeihez mérten 

bekapcsolódni alapvető gondozási munkákba. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Alsó és felső ruházat le-és felvétele segítséggel. 

 Jobb és bal lábas cipő megkülönböztetése. 

 Nagy gombok begombolása. 

 Ruhák hajtása. 

 Vállfahasználat. 

 Cipőápolás-nedves ruhával. 

 

 Ruhák felismerése, válogatása, 

megnevezése, segítséggel a vetkőzés 

gyakorlása. 

 Cipőhúzás gyakorlása. 

 Játékos manipulálás közösen, kisebb-

nagyobb gombokkal, gombolás 

gyakorlása. 

 Ruhák hajtása, egymásra rakása. 

 

 

 

 

Képes együttműködésre az 

öltözködés során. 

Képes felismerni a saját ruhadarabját. 

Cipőhúzás irányítással. 

Képes jelezni, ha fázik, vagy melege 

van. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: babaruhák hajtogatása, babák öltöztetése.Kommunikáció: szókincsbővítés,Mozgásnevelés- finommotorika. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Piszkos-tiszta. Tisztálkodási eszközök: szappan, szappantartó, folyékony szappanadagoló, körömkefe, víz, vízcsap, meleg víz-

hideg víz, törölköző, mosdó kagyló, wc papír, nedves törlőkendő, fogkefe, fogkrém, zsebkendő, tisztálkodási eszközök pontos nevei. 
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Témakör: 2. Testápolás- személyi higiénia Előzetes tudás: Felismerni a kézmosás szükségességét. 

 

Óraszám:  

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: A tisztálkodás eszközeinek megfelelő használata. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Kis segítséggel helyesen alkalmazni a tisztálkodó eszközöket, és a 

zsebkendőt. A szárazra törölközés megtanulása. WC használat fokozódó 

önállósággal. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Mosakodás. 

 WC használata. 

 Fogápolás. 

 Zsebkendő használata. 

 

 

 Kéz és arcmosás megtanulása, törölközés. 

 Szükséglet jelzése, vetkőzés, öltözés, WC 

lehúzása, kézmosás. 

 Tükör előtt a helyes fogmosás 

begyakorlása. 

 Orrfújás helyesen, a használt zsebkendő 

elhelyezése. 

 

Szóbeli irányítás mellett arcot 

és kezet mos. 

Segítséggel fogat mos. 

Alkalmanként fésülködik. 

Szükségletét jelzi, felnőtt 

kíséretében wc-re megy, WC 

papírt, nedves törlőkendőt visz 

magával, WC használat után 

kezet mos. 

Szükség szerint segítséggel 

használja a papír zsebkendőt. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, testkép, testrészek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Piszkos-tiszta. Tisztálkodási eszközök: szappan, szappantartó, folyékony szappanadagoló, körömkefe, víz, vízcsap, meleg víz-

hideg víz, törölköző, mosdó kagyló, wc- papír, nedves törlőkendő, fogkefe, fogkrém, zsebkendő, tisztálkodási eszközök pontos nevei. 
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Témakör:3. Étkezés Előzetes tudás: Felismerni az étkezéshez szükséges eszközöket. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Étkezés során az evőeszközök megfelelő használata. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Betartani a kulturált étkezés szabályait. Az evőeszközök rendeltetésszerű 

használata. Önálló étkezés. Merőkanállal szedés. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Étkezés kanállal. 

 Terítés. 

 Felelősi teendők ellátása. 

 

 Kulturált étkezés evőeszközökkel. 

 

 Terítés tízóraihoz, ebédhez, uzsonnához. 

 

 Szükséges eszközök előkészítése a 

terítéshez, asztal leszedése. 

 

 

Villával önállóan eszik. 

Kancsóból önállóan tölt. 

Ismeri a főétkezéshez 

szükséges eszközöket, 

főétkezéshez megterít. 

Merőkanalat segítséggel 

használ. 

Szalvétát igény szerint 

felszólítással használ. 

 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, szókincs, szófordulatok, kifejezések. Játékra nevelés, babakonyha. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Evőeszközök nevei: kanál, villa, pohár, merőkanál, szalvéta, tálca, tálka, terítő, mélytányér, lapostányér, kistányér 

A kulturált étkezéshez szükséges kifejezések használata: Jó étvágyat kívánok!, Egészségetekre!, Kérem szépen, Köszönöm szépen. 
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Témakör:4. Környezetrendezés. környezetmegóvás Előzetes tudás: Szemetet megfelelő helyre dob. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: A tárgyak rendeltetésszerű használatának és megóvásának megismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Maga körül rendet tartani kis segítséggel, illetve irányítással 

Ismerni az eszközök funkcióját, melyik eszközt mire használjuk 

Különbséget tenni a saját holmi és a társai tulajdona között 

A szemetet a megfelelő helyre tenni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Taneszközök, játékok elővétele, elrakása. 

 Saját tulajdon felismerése. 

 Polcok, szekrények használata. 

 Rendrakás segítséggel. 

 Virágápolás. 

 

 

 Taneszközök épségének, tisztaságának 

megőrzése. 

 Foglalkozás utáni taneszközök elrakása. 

 Saját tulajdon kiválasztása, elkülönítése 

másokétól. 

 Étkezések, foglalkozások befejezése 

után rendrakás segítséggel, hulladék 

összegyűjtése. 

 Játéktér rendberakása, a játékok 

eltevése. 

 Virágöntözés. 

 

Asztalokat, székeket helyrerak, 

polcon lévő játékokat rendbe tesz 

Törölközőt helyére teszi 

A szekrényé rendezi, kabátot, 

váltócipőt helyére rakása. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs,Játékra nevelés: eszközök használata, helyrerakás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Játékok nevei, taneszközök nevei, könyvespolc, játékpolc, tanulói asztal, szekrény,szemetesvödör, partvis, lapát. 

Rendrakás, enyém, másé, elkérni, visszaadni. Locsolókanna. 
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2. osztály 

 

Témakör:1. Öltözködés Előzetes tudás: Együttműködés az öltözködésnél. 

 

Óraszám:  

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Saját ruhadarabok felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Együttműködés az öltözködés során, az időjárásnak megfelelő 

ruhadarabok kiválasztása, a gyermek képességeihez mérten bekapcsolódni 

alapvető gondozási munkákba. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Öltözködés, vetkőzés önállóan. 

 Ruha eleje, hátulja megkülönböztetés. 

 Kisebb gombok begombolása, zippzár felhúzása. 

 Cipő kifűzése. 

 

 Ruhák felismerése, válogatása, 

megnevezése. 

 Öltözködés vetkőzés gyakorlása, a 

tanulási tempó fokozása. 

 Játékos manipulálás közösen, kisebb-

nagyobb gombokkal, gombolás 

gyakorlása. 

 Zippzár használatának gyakorlása. 

 Cipőfűzés gyakorlása. 

 

 

Képes együttműködésre az 

öltözködés során. 

Képes felismerni a saját 

ruhadarabját. 

Képes jelezni, ha fázik, vagy 

melege van. 

Cipőhúzás.  

 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: babaruhák hajtogatása, babák öltöztetése.Kommunikáció: szókincsbővítés, Mozgásnevelés-finommotorika. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Ruhadarabok neveinek megtanulása, ruhadarabok csoportosítása, alsó ruházat, felső ruházat, ruhazárak.Ruhaneműk nevei: 

kabát sapka, sál, kesztyű, cipő, nadrág, zokni, ing, blúz, pulóver, vállfa, fogas.Időjárás-évszakok: tél-hideg, nyár-meleg, ruhaneműk, eső-esőkabát, hócsizma, 

lábtörlő, cipőtisztítás, cipőtisztító kefe. 
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Témakör: 2. Testápolás, személyi higiénia Előzetes tudás: Felismeri, ha szükséges a kézmosás. 

 

Óraszám: 

 

23 Tantárgyi fejlesztési célok: A tisztálkodási eszközök megfelelő használata. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Segítséggel helyesen alkalmazni a tisztálkodó eszközöket és a zsebkendőt. 

A szárazra törölközés megtanulása. Szobatiszta tanulóknál a WC 

használat, fokozódó önállósággal. Pelenkáról való leszoktatás. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Mosakodás. 

 WC használata. 

 Fogápolás. 

 Zsebkendő használata. 

 

 

 Kézmosás megtanulása, törölközés. 

 Szükséglet jelzése, vetkőzés, öltözés, WC 

lehúzása, kézmosás. 

 Nadrág, alsónemű letolása térdig. 

 A WC- re önállóan ráülni. 

 Lányoknál papírhasználat. 

 Tükör előtt a helyes fogmosási technika 

begyakorlása. 

 

 

 

 

 

 

Önállóan kezet és arcot mos. 

Tükör előtt fésülködik. 

Szóbeli irányítással törölközik. 

WC használatkor papírt visz 

magával, nedves törlőkendőt 

használ, utána kezet mos. 

A papirzsebkendőt 

felszólításra rendeltetésszerűen 

használja. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: testkép, testrészek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Piszkos-tiszta.Tisztálkodási eszközök: szappan, szappantartó, folyékony szappan, körömkefe, víz, vízcsap, hideg víz, meleg 

víz, törölköző, mosdókagyló, wc papír, nedves törlőkendő, fogkefe, fogkrém, fésű, zsebkendő, tisztálkodási eszközök pontos nevei. 
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Témakör:3. Étkezés Előzetes tudás: Felismerni az étkezéshez szükséges eszközöket. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Étkezés során az evőeszközök megfelelő használata. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Betartani a kulturált étkezés szabályait. Az evőeszközök rendeltetésszerű 

használata. Önálló étkezés. Merőkanállal szedés. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Étkezés kanállal. 

 Terítés. 

 Felelősi teendők ellátása. 

 

 Kulturált étkezés evőeszközökkel. 

 

 Terítés tízóraihoz, ebédhez, uzsonnához. 

 Szükséges eszközök előkészítése a  

terítéshez, asztal leszedése. 

 

 Kézmosás étkezés előtt. 

 

 

Merőkanállal önállóan mer 

magának. 

Villát megfelelően használja, 

az ételt késsel villára segíti, 

kisebb húsdarabokat elvág. 

Teli szájjal nem iszik. 

A kenyeret töri. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs, szófordulatok, kifejezések.Játékra nevelés: babakonyha. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Evőeszközök nevei: kanál, villa, pohár, merőkanál, kancsó, szalvéta, tálca, tálka, terítő, mélytányér, lapostányér, kistányér. A 

kulturált étkezéshez szükséges kifejezések használata: Jó étvágyat kívánok! Egészségetekre!, Kérem szépen, Köszönöm szépen. 
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Témakör:4. Környezetrendezés. környezetmegóvás Előzetes tudás: Szemetet megfelelő helyre dob. 

 

Óraszám: 

 

15 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: A tárgyak rendeltetésszerű használatának és megóvásának megismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Maga körül rendet tartani kis segítséggel, illetve irányítással 

Ismerni az eszközök funkcióját, melyik eszközt mire használjuk 

Különbséget tenni a saját holmi és a társai tulajdona között 

A szemetet a megfelelő helyre tenni 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Taneszközök, játékok elővétele, elrakása. 

 Saját tulajdon felismerése. 

 Polcok, szekrények használata. 

 Rendrakás segítséggel. 

 Virágápolás. 

 

 

 Játéktér rendberakása, a játékok eltevése. 

 Taneszközök épségének, tisztaságának 

megőrzése. 

 Foglalkozás utáni taneszközök elrakása. 

 Saját tulajdon kiválasztása, elkülönítése 

másokétól. 

 Étkezések, foglalkozások befejezése után 

rendrakás segítséggel, hulladék 

összegyűjtése. 

 Virágöntözés. 

 

 

Fogmosó poharát, fogkeféjét 

kimossa, rendben tartja. 

Szemetet összesepri, lapátot 

segítséggel használ. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs,Játékra nevelés: eszközök használata, helyrerakása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Játékok nevei, taneszközök nevei, könyvespolc, játékpolc, tanulói asztal, szekrény. Szemetesvödör, partvis, lapát. 

Rendrakás, enyém, másé, elkérni, visszaadni. Locsolókanna. 
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Összegzett tanulási eredmények 

a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló képes együttműködésre az öltözködés során. 

Képes saját ruhadarabokat felismerni. 

Képes cipőjét irányítással fűzni. 

Képes jelezni, ha fázik, vagy melege van.  

Képes segítséggel WC használatára és a mosdó használatával kapcsolatos teendőket (személyi higiénia) elvégezni, 

szárazra törölközni, szükséges esetekben felszólítás nélkül zsebkendőt használni. 

Képes a fogmosást kis segítséggel végezni. 

Étkezése kulturált, tiszta. 

Képes a személyi higiéniával kapcsolatos teendőket elvégezni étkezések előtt és után.  

Képes a megfelelő evőeszközzel (de legalább kanállal) enni, pohárból inni, kancsóból tölteni, szalvétát rendeltetés szerint 

használni.  

Képes az étkezéshez kapcsolódó udvariassági kifejezések spontán használatára. 

Képes a terem rendjére ügyelni, az eszközöket rendeltetés szerint használni, helyére tenni. 

Képes saját tárgyait számon tartani, elkülönítve kezelni, másét tulajdonosának átadni.  
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Önkiszolgálás 

Műveltségi terület: Önkiszolgálás 

Évfolyam: 1. – 2. 

 

 

A tantárgy célja: a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók alapvető szociális képességeit az iskoláskor előtti nevelési tapasztalatokra építve 

tevékenységeken keresztül úgy fejleszteni, hogy önkiszolgálásukban a képességek szerinti részleges vagy teljes önállóságot elérjék. 

 

Feladat: a fejlesztések során, hogy a tanulónak egyéni üteméhez és képességeihez igazodva kialakuljon szociális szokásrendszere, és alkalmazásával fejlődjön 

praktikus képessége, alkalmazkodni tudása, önkiszolgálási, önellátási és önállósági szintje. 

 

A tanuló igényelje a rendet és a tisztaságot, alakuljon ki a személyi higiénia iránti igénye. Késztesse a tanulókat ez az igény az ehhez kapcsolódó eszközök 

alkalmazására. 

 

Célirányos tevékenységek rendszeres gyakorlásával alakuljanak ki a kívánatos önellátási szokások. A minél kevesebb segítséggel végzendő önellátás 

érdekében kívánatos a nagymozgásokat célirányossá tenni és a tanuló kismozgásait úgy fejleszteni, hogy ezzel lehetővé váljon az egyre önállóbb öltözés, 

tisztálkodás.  
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A tantárgyi fejlesztés alakítsa ki a tanulók fejlettségének megfelelő, olyan önkiszolgálási, önellátási képességeket, valamint szociális motívumokat, amelyek 

képessé teszik őket magasabb szintű gondolkodási, életviteli és gyakorlati ismeretek befogadására. 

 

A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelésben a rend és a rendszeresség iránti igény kialakításával, a testi és lelki egészségre nevelésben az 

egészséges táplálkozás alapvető szabályainak megismerésével és az étkezés közben a mértékletesség betartására törekvés kialakításával. 
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Évfolyam 1.-2. 

Heti óraszám 2 

Éves óraszám 72 

 

 

 

 

Témakör / Évfolyam 

 

1.a – 1.m 

 

 

2. 

4. Öltözködés 

 

17 

 

17 

5. Testápolás, személyi higiénia 

 

23 

 

23 

6. Étkezés 

 

17 

 

17 
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4.Környezetrendezés, környezetmegóvás 

 

15 

 

15- 

Éves óraszám: 

 

72 

 

72 

 

 

 

 

2. alapozó 

 

Témakör:1. Öltözködés Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Saját ruhadarabok felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Együttműködés az öltözködés során, az időjárásnak megfelelő 

ruhadarabok kiválasztása, a gyermek képességeihez mérten 

bekapcsolódni alapvető gondozási munkákba. 

 

 

 Ruhák felismerése, válogatása, 

megnevezése. 

 Játékos manipulálás közösen, kisebb-

nagyobb gombokkal, gombolás 

gyakorlása. 

 Segítséggel a vetkőzés gyakorlása, ruhák 

hajtása, egymásra rakása. 

 

Képes felismerni a saját 

ruhadarabjait. 

Képes jelezni, ha fázik, vagy melege 

van. 

Képes együttműködésre az 

öltözködés során. 
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Ismeretek- Tananyag: 

 

 Alsó és felső ruházat levétele segítséggel. 

 Évszaknak megfelelő öltözködés. 

 Kabát, sál, sapka felismerése. 

 Ruhák hajtása. 

 Vállfahasználat. 

 Cipőhúzás. 

 Cipőhúzás gyakorlása. Cipőhúzás irányítással. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés- babaruhák hajtogatása, babák öltöztetése. Kommunikáció-szókincsbővítés,Mozgás-nevelés-finommotorika. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Ruhadarabok neveinek megtanulása, ruhadarabok csoportosítása, alsó ruházat, felső ruházat, ruhazárak 

Ruhaneműk nevei: kabát sapka, sál, kesztyű, cipő, nadrág, zokni, ing, blúz, pulóver, vállfa, fogas. Időjárás-évszakok: tél-hideg, nyár-meleg, ruhaneműk, eső-

esőkabát, hócsizma, lábtörlő, cipőtisztítás, cipőtisztító kefe. 
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Témakör: Testápolás, személyi higiénia Előzetes tudás:Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

23 Tantárgyi fejlesztési célok: A tisztálkodási eszközök megfelelő használata. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Segítséggel helyesen alkalmazni a tisztálkodó eszközöket és a 

zsebkendőt. A szárazra törölközés megtanulása. Szobatiszta 

tanulóknál a WC használat, fokozódó önállósággal. Pelenkáról való 

leszoktatás. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Mosakodás. 

 WC használata. 

 Fogápolás. 

 Zsebkendő használata. 

 

 

 Kézmosás megtanulása, törölközés. 

 Szükséglet jelzése, vetkőzés, öltözés, 

WC lehúzása, kézmosás, nadrág, 

alsónemű letolása térdig. 

 A WC- re önállóan ráülni. 

 Lányoknál papírhasználat. 

 Tükör előtt a helyes fogmosási technika 

begyakorlása. 

 

 

A tisztálkodással kapcsolatos 

eszközök felismerése. 

A vízcsap önálló kezelése. 

Fésülködés segítséggel. 

Irányítás mellet fogat mos. 

Szükségletét jelzi, felnőtt kíséretével 

wc-re megy. 

 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, testkép, testrészek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Piszkos-tiszta. Tisztálkodási eszközök: szappan, szappantartó, folyékony szappan, körömkefe, víz, vízcsap, hideg víz, meleg 

víz, törölköző, mosdókagyló, WC- papír, nedves törlőkendő, fogkefe, fogkrém, fésű, zsebkendő, tisztálkodási eszközök pontos nevei. 
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Témakör: 3. Étkezés Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Étkezés során az evőeszközök megfelelő használata. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Betartani a kulturált étkezés szabályait. Az evőeszközök 

rendeltetésszerű használata. Önálló étkezés. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Étkezés kanállal. 

 Terítés. 

 Felelősi teendők ellátása. 

 

 

 Kulturált étkezés evőeszközökkel. 

 Terítés tízóraihoz, ebédhez, 

uzsonnához. 

 Szükséges eszközök előkészítése a 

terítéshez, asztal leszedése. 

 Kézmosás étkezés előtt. 

 

 

Kanállal önállóan étkezés 

Kitöltött folyadékot pohárból, bögréből 

kiloccsanás nélkül meginni. 

Terítésnél a felnőttel együttműködik, szóbeli 

irányítással terít. 

Étkezési szokásokat betart, felszólításra 

szalvétát használ, kézzel nem nyúl a tányérba. 

Ismeri a „jó étvágyat!”, 

„egészségedre!”kifejezéseket 

A tányért a tál elé helyezi, hogy a felnőtt 

merjen bele. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, szókincs, szófordulatok, kifejezések. Játékra nevelés, babakonyha. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Evőeszközök nevei: kanál, villa, pohár, merőkanál, szalvéta, tálca, tálka, terítő, mélytányér, lapostányér, kistányér 

A kulturált étkezéshez szükséges kifejezések használata: Jó étvágyat kívánok!  Egészségetekre!, Kérem szépen, Köszönöm szépen. 
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Témakör:4. Környezetrendezés, környezetmegóvás Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható. Óraszám: 

 

15 

Tantárgyi fejlesztési célok: A tárgyak rendeltetésszerű használatának és megóvásának megismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Maga körül rendet tartani kis segítséggel, illetve irányítással. 

Ismerni az eszközök funkcióját, melyik eszközt mire használjuk. 

Különbséget tenni a saját holmi és a társai tulajdona között. 

A szemetet a megfelelő helyre tenni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Taneszközök, játékok elővétele, elrakása. 

 Saját tulajdon felismerése. 

 Polcok, szekrények használata. 

 Rendrakás segítséggel. 

 

 Játéktér rendberakása, a játékok 

eltevése. 

 Taneszközök épségének, 

tisztaságának megőrzése. 

 Foglalkozás utáni taneszközök 

elrakása. 

 Saját tulajdon kiválasztása, 

elkülönítése másokétól. 

 Étkezések, foglalkozások befejezése 

után rendrakás segítséggel, hulladék 

összegyűjtése. 

 

 

Saját ülőhelyét megismeri, székét két 

kézzel felemeli. 

Fogmosó poharát, fogkeféjét 

felismeri. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, szókincs.Játékra nevelés: eszközök használata, helyrerakása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Játékok nevei, taneszközök nevei, könyvespolc, játékpolc, tanulói asztal, szekrény.Szemetesvödör, partvis, lapát. 

Rendrakás, enyém, másé, elkérni, visszaadni. 

 

 



 

750 
 

1. megerősítő 

 

Témakör:1. Öltözködés Előzetes tudás: Együttműködés az öltözködésnél. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Saját ruhadarabok felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Együttműködés az öltözködés során, az időjárásnak megfelelő 

ruhadarabok kiválasztása, a gyermek képességeihez mérten 

bekapcsolódni alapvető gondozási munkákba. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Alsó és felső ruházat le-és felvétele segítséggel. 

 Jobb és bal lábas cipő megkülönböztetése. 

 Nagy gombok begombolása. 

 Ruhák hajtása. 

 Vállfahasználat. 

 Cipőápolás-nedves ruhával. 

 

 Ruhák felismerése, válogatása, 

megnevezése, segítséggel a vetkőzés 

gyakorlása. 

 Cipőhúzás gyakorlása. 

 Játékos manipulálás közösen, kisebb-

nagyobb gombokkal, gombolás 

gyakorlása. 

 Ruhák hajtása, egymásra rakása. 

 

 

 

 

Képes együttműködésre az 

öltözködés során. 

Képes felismerni a saját ruhadarabját. 

Cipőhúzás irányítással. 

Képes jelezni, ha fázik, vagy melege 

van. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: babaruhák hajtogatása, babák öltöztetése.Kommunikáció: szókincsbővítés,Mozgásnevelés- finommotorika. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Piszkos-tiszta. Tisztálkodási eszközök: szappan, szappantartó, folyékony szappanadagoló, körömkefe, víz, vízcsap, meleg víz-

hideg víz, törölköző, mosdó kagyló, wc papír, nedves törlőkendő, fogkefe, fogkrém, zsebkendő, tisztálkodási eszközök pontos nevei. 

 

  



 

751 
 

Témakör: 2. Testápolás- személyi higiénia Előzetes tudás: Felismerni a kézmosás szükségességét. 

 

Óraszám:  

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: A tisztálkodás eszközeinek megfelelő használata. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Kis segítséggel helyesen alkalmazni a tisztálkodó eszközöket, és a 

zsebkendőt. A szárazra törölközés megtanulása. WC használat fokozódó 

önállósággal. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Mosakodás. 

 WC használata. 

 Fogápolás. 

 Zsebkendő használata. 

 

 

 Kéz és arcmosás megtanulása, törölközés. 

 Szükséglet jelzése, vetkőzés, öltözés, WC 

lehúzása, kézmosás. 

 Tükör előtt a helyes fogmosás 

begyakorlása. 

 Orrfújás helyesen, a használt zsebkendő 

elhelyezése. 

 

Szóbeli irányítás mellett arcot 

és kezet mos. 

Segítséggel fogat mos. 

Alkalmanként fésülködik. 

Szükségletét jelzi, felnőtt 

kíséretében wc-re megy, WC 

papírt, nedves törlőkendőt visz 

magával, WC használat után 

kezet mos. 

Szükség szerint segítséggel 

használja a papír zsebkendőt. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, testkép, testrészek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Piszkos-tiszta. Tisztálkodási eszközök: szappan, szappantartó, folyékony szappanadagoló, körömkefe, víz, vízcsap, meleg víz-

hideg víz, törölköző, mosdó kagyló, wc- papír, nedves törlőkendő, fogkefe, fogkrém, zsebkendő, tisztálkodási eszközök pontos nevei. 
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Témakör:3. Étkezés Előzetes tudás: Felismerni az étkezéshez szükséges eszközöket. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Étkezés során az evőeszközök megfelelő használata. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Betartani a kulturált étkezés szabályait. Az evőeszközök rendeltetésszerű 

használata. Önálló étkezés. Merőkanállal szedés. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Étkezés kanállal. 

 Terítés. 

 Felelősi teendők ellátása. 

 

 Kulturált étkezés evőeszközökkel. 

 

 Terítés tízóraihoz, ebédhez, uzsonnához. 

 

 Szükséges eszközök előkészítése a 

terítéshez, asztal leszedése. 

 

 

Villával önállóan eszik. 

Kancsóból önállóan tölt. 

Ismeri a főétkezéshez 

szükséges eszközöket, 

főétkezéshez megterít. 

Merőkanalat segítséggel 

használ. 

Szalvétát igény szerint 

felszólítással használ. 

 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció, szókincs, szófordulatok, kifejezések. Játékra nevelés, babakonyha. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Evőeszközök nevei: kanál, villa, pohár, merőkanál, szalvéta, tálca, tálka, terítő, mélytányér, lapostányér, kistányér 

A kulturált étkezéshez szükséges kifejezések használata: Jó étvágyat kívánok!, Egészségetekre!, Kérem szépen, Köszönöm szépen. 
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Témakör:4. Környezetrendezés. környezetmegóvás Előzetes tudás: Szemetet megfelelő helyre dob. 

 

Óraszám: 

 

15 Tantárgyi fejlesztési célok: A tárgyak rendeltetésszerű használatának és megóvásának megismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Maga körül rendet tartani kis segítséggel, illetve irányítással 

Ismerni az eszközök funkcióját, melyik eszközt mire használjuk 

Különbséget tenni a saját holmi és a társai tulajdona között 

A szemetet a megfelelő helyre tenni. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Taneszközök, játékok elővétele, elrakása. 

 Saját tulajdon felismerése. 

 Polcok, szekrények használata. 

 Rendrakás segítséggel. 

 Virágápolás. 

 

 

 Taneszközök épségének, tisztaságának 

megőrzése. 

 Foglalkozás utáni taneszközök elrakása. 

 Saját tulajdon kiválasztása, elkülönítése 

másokétól. 

 Étkezések, foglalkozások befejezése 

után rendrakás segítséggel, hulladék 

összegyűjtése. 

 Játéktér rendberakása, a játékok 

eltevése. 

 Virágöntözés. 

 

Asztalokat, székeket helyrerak, 

polcon lévő játékokat rendbe tesz 

Törölközőt helyére teszi 

A szekrényé rendezi, kabátot, 

váltócipőt helyére rakása. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs,Játékra nevelés: eszközök használata, helyrerakás. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Játékok nevei, taneszközök nevei, könyvespolc, játékpolc, tanulói asztal, szekrény,szemetesvödör, partvis, lapát. 

Rendrakás, enyém, másé, elkérni, visszaadni. Locsolókanna. 
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2. osztály 

 

Témakör:1. Öltözködés Előzetes tudás: Együttműködés az öltözködésnél. 

 

Óraszám:  

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Saját ruhadarabok felismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Együttműködés az öltözködés során, az időjárásnak megfelelő 

ruhadarabok kiválasztása, a gyermek képességeihez mérten bekapcsolódni 

alapvető gondozási munkákba. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Öltözködés, vetkőzés önállóan. 

 Ruha eleje, hátulja megkülönböztetés. 

 Kisebb gombok begombolása, zippzár felhúzása. 

 Cipő kifűzése. 

 

 Ruhák felismerése, válogatása, 

megnevezése. 

 Öltözködés vetkőzés gyakorlása, a 

tanulási tempó fokozása. 

 Játékos manipulálás közösen, kisebb-

nagyobb gombokkal, gombolás 

gyakorlása. 

 Zippzár használatának gyakorlása. 

 Cipőfűzés gyakorlása. 

 

 

Képes együttműködésre az 

öltözködés során. 

Képes felismerni a saját 

ruhadarabját. 

Képes jelezni, ha fázik, vagy 

melege van. 

Cipőhúzás.  

 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: babaruhák hajtogatása, babák öltöztetése.Kommunikáció: szókincsbővítés, Mozgásnevelés-finommotorika. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Ruhadarabok neveinek megtanulása, ruhadarabok csoportosítása, alsó ruházat, felső ruházat, ruhazárak.Ruhaneműk nevei: 

kabát sapka, sál, kesztyű, cipő, nadrág, zokni, ing, blúz, pulóver, vállfa, fogas.Időjárás-évszakok: tél-hideg, nyár-meleg, ruhaneműk, eső-esőkabát, hócsizma, 

lábtörlő, cipőtisztítás, cipőtisztító kefe. 
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Témakör: 2. Testápolás, személyi higiénia Előzetes tudás: Felismeri, ha szükséges a kézmosás. 

 

Óraszám: 

 

23 Tantárgyi fejlesztési célok: A tisztálkodási eszközök megfelelő használata. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Segítséggel helyesen alkalmazni a tisztálkodó eszközöket és a zsebkendőt. 

A szárazra törölközés megtanulása. Szobatiszta tanulóknál a WC 

használat, fokozódó önállósággal. Pelenkáról való leszoktatás. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Mosakodás. 

 WC használata. 

 Fogápolás. 

 Zsebkendő használata. 

 

 

 Kézmosás megtanulása, törölközés. 

 Szükséglet jelzése, vetkőzés, öltözés, WC 

lehúzása, kézmosás. 

 Nadrág, alsónemű letolása térdig. 

 A WC- re önállóan ráülni. 

 Lányoknál papírhasználat. 

 Tükör előtt a helyes fogmosási technika 

begyakorlása. 

 

 

 

 

 

 

Önállóan kezet és arcot mos. 

Tükör előtt fésülködik. 

Szóbeli irányítással törölközik. 

WC használatkor papírt visz 

magával, nedves törlőkendőt 

használ, utána kezet mos. 

A papirzsebkendőt 

felszólításra rendeltetésszerűen 

használja. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: testkép, testrészek. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Piszkos-tiszta.Tisztálkodási eszközök: szappan, szappantartó, folyékony szappan, körömkefe, víz, vízcsap, hideg víz, meleg 

víz, törölköző, mosdókagyló, wc papír, nedves törlőkendő, fogkefe, fogkrém, fésű, zsebkendő, tisztálkodási eszközök pontos nevei. 
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Témakör:3. Étkezés Előzetes tudás: Felismerni az étkezéshez szükséges eszközöket. 

 

Óraszám: 

 

17 Tantárgyi fejlesztési célok: Étkezés során az evőeszközök megfelelő használata. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Betartani a kulturált étkezés szabályait. Az evőeszközök rendeltetésszerű 

használata. Önálló étkezés. Merőkanállal szedés. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Étkezés kanállal. 

 Terítés. 

 Felelősi teendők ellátása. 

 

 Kulturált étkezés evőeszközökkel. 

 

 Terítés tízóraihoz, ebédhez, uzsonnához. 

 Szükséges eszközök előkészítése a  

terítéshez, asztal leszedése. 

 

 Kézmosás étkezés előtt. 

 

 

Merőkanállal önállóan mer 

magának. 

Villát megfelelően használja, 

az ételt késsel villára segíti, 

kisebb húsdarabokat elvág. 

Teli szájjal nem iszik. 

A kenyeret töri. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs, szófordulatok, kifejezések.Játékra nevelés: babakonyha. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Evőeszközök nevei: kanál, villa, pohár, merőkanál, kancsó, szalvéta, tálca, tálka, terítő, mélytányér, lapostányér, kistányér. A 

kulturált étkezéshez szükséges kifejezések használata: Jó étvágyat kívánok! Egészségetekre!, Kérem szépen, Köszönöm szépen. 
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Témakör:4. Környezetrendezés. környezetmegóvás Előzetes tudás: Szemetet megfelelő helyre dob. 

 

Óraszám: 

 

15 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: A tárgyak rendeltetésszerű használatának és megóvásának megismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Maga körül rendet tartani kis segítséggel, illetve irányítással 

Ismerni az eszközök funkcióját, melyik eszközt mire használjuk 

Különbséget tenni a saját holmi és a társai tulajdona között 

A szemetet a megfelelő helyre tenni 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Taneszközök, játékok elővétele, elrakása. 

 Saját tulajdon felismerése. 

 Polcok, szekrények használata. 

 Rendrakás segítséggel. 

 Virágápolás. 

 

 

 Játéktér rendberakása, a játékok eltevése. 

 Taneszközök épségének, tisztaságának 

megőrzése. 

 Foglalkozás utáni taneszközök elrakása. 

 Saját tulajdon kiválasztása, elkülönítése 

másokétól. 

 Étkezések, foglalkozások befejezése után 

rendrakás segítséggel, hulladék 

összegyűjtése. 

 Virágöntözés. 

 

 

Fogmosó poharát, fogkeféjét 

kimossa, rendben tartja. 

Szemetet összesepri, lapátot 

segítséggel használ. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs,Játékra nevelés: eszközök használata, helyrerakása. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: Játékok nevei, taneszközök nevei, könyvespolc, játékpolc, tanulói asztal, szekrény. Szemetesvödör, partvis, lapát. 

Rendrakás, enyém, másé, elkérni, visszaadni. Locsolókanna. 
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Összegzett tanulási eredmények 

a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló képes együttműködésre az öltözködés során. 

Képes saját ruhadarabokat felismerni. 

Képes cipőjét irányítással fűzni. 

Képes jelezni, ha fázik, vagy melege van.  

Képes segítséggel WC használatára és a mosdó használatával kapcsolatos teendőket (személyi higiénia) elvégezni, 

szárazra törölközni, szükséges esetekben felszólítás nélkül zsebkendőt használni. 

Képes a fogmosást kis segítséggel végezni. 

Étkezése kulturált, tiszta. 

Képes a személyi higiéniával kapcsolatos teendőket elvégezni étkezések előtt és után.  

Képes a megfelelő evőeszközzel (de legalább kanállal) enni, pohárból inni, kancsóból tölteni, szalvétát rendeltetés szerint 

használni.  

Képes az étkezéshez kapcsolódó udvariassági kifejezések spontán használatára. 

Képes a terem rendjére ügyelni, az eszközöket rendeltetés szerint használni, helyére tenni. 

Képes saját tárgyait számon tartani, elkülönítve kezelni, másét tulajdonosának átadni.  
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Mozgásnevelés (testnevelés) 

Műveltségi terület: testnevelés és egészségfejlesztés 

Évfolyam: 1. -6. 

 

A tantárgy célja kialakítani a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók mozgáskultúráját, javítani a mozgás összerendezettségét. A mozgást a motorikus 

fejletlenségek, testtartási rendellenességek korrekciójának eszközévé tenni a helyi lehetőségekhez igazodó terápiás eljárások alkalmazásával, kialakítva olyan 

ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket, amely a későbbi mozgásos cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza, 

motorikus képességeiket hatékonyan fejleszti. 

 

A tantárgy sajátos módszereivel, versenyekkel, mozgásos játékokkal segíti a tanulók mozgásvágyának fenntartását, valamint élmények gyűjtését. 

 

Feladat: a megtanult, begyakorolt testhelyzetek, gimnasztikai gyakorlatok, elemi mozgássorok reprodukálását segíteni az alapmozgások gyakorlásával 

(csúszás, kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, dobás), erősíteni a pozitív személyiségjegyeket. A mozgáskedv felkeltésével a játék az örömforrás, a 

kapcsolatteremtés eszközévé tehető, rendszeres testedzéssel az ügyességet, az állóképességet, a gyorsaságot, a bátorságot, az edzettséget, a fizikai 

állóképességet lehet fejleszteni, az izomerőt növelni.  
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Az elemi munkavégzéshez szükséges fizikai, szociális képességek kialakítását, a tanulók társadalmi mobilizációját elősegíti a téri orientációt, a feladattudatot 

és feladattartást fejlesztő gyakorlatok, tevékenységek megtervezése. A tanulók társadalmi mobilizációjának elősegítése valósul meg az elemi munkavégzéshez 

szükséges fizikai, szociális képességek kialakításával. A mindennapi élethez szükséges összerendezett mozgáskészségek kialakítása, térbeli irányok, 

viszonyfogalmak használata, testhelyzetek, mozgások utánzásának gyakorolása, a gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése, ciklikus mozgássorok 

elsajátítása is ezt szolgálja. 

 

A tantárgyi fejlesztés támogatja a mozgásos emlékezet, mozgáskészség fejlesztését, kontrollált mozgássorok rögzítését, tornaszerek adekvát, egyre önállóbb 

használatát. 

 

Csapatjátékokban az együttműködési képesség kialakítása erősödik a játékokkal, versenyekkel és a figyelem, gyorsaság, kitartás és koncentrációs képesség 

fejlesztése is megvalósul a mozgásos és eszközös feladatokban. A sporttevékenységek teremtenek lehetőséget az egyszerű szabályok betartásának 

gyakorlására, a mozgásos versenyhelyzetekben, csapatjátékokban a győzelem és a vereség kulturált megélésének kialakítására.  

 

Ha a tanuló gyógytestnevelésben vesz részt, vagy gyógytestnevelésben is részt vesz, a gyógytestnevelés végrehajtása során a mozgásnevelés kerettanterv 

adaptálható elemeit is alkalmazni kell. 
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Mozgásnevelés 

Évfolyam: 1-6 

  

Évfolyam 1.-2. 3.-4. 5.-6. 

Heti óraszám 5 5 5 

Éves óraszám 180 180 180 

  

  

 

Témakör / Évfolyam 1.a 1.m 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 30 48 45 20 20 20 20 

2. Alapmozgások 
   

40 40 30 30 

 3. Alapvető testhelyzetek, szabad,- és kéziszer gyakorlatok 50 45 48 40 40 30 30 

4. Légző gyakorlatok 20 22 22 
    

5. Dobások, labdás gyakorlatok 45 30 30 40 40 50 50 

6, Játékos versenyek 35 35 35 40 40 50 50 

    Éves óraszám 180 180 180 180 180 180 180 
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1–2. évfolyam 

 

 

 

A tantárgy a segítőkészség, az együttműködés kialakításával, a becsületes és szabályos tevékenységek megalapozásával mozgásos feladathelyzetekben, 

játékokban támogatja az erkölcsi nevelést. 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés céljait a téri tájékozódás fejlesztésével és a helyes testtartásban történő mozgások gyakorlásával segíti. 

 

Fejleszti az önismeretet és a társas kapcsolati kultúrát a pozitív személyiségjegyek megerősítésével, az egészséges önbizalom kialakításával, a fizikai 

képességek reális megismertetésével, segíti a félénkség és a szorongás érzésének csökkentését a mozgásos tevékenységekben. 

 

Fontos szerepet játszik a felelősségvállalásban a tanuló saját testi épségének, és a társak testi épségének megóvására törekvés. Megalapozódik a siker és a 

sikertelenség élményének helyes feldolgozása. 

 

A tantárgy a testi és lelki egészségre nevelésben a mozgásos cselekvési biztonság kialakításával, a bátorság megalapozásával vesz részt a feladatok 

kivitelezése közben, amelyet a motorikus képességek ügyesítésével, az egyensúly, a figyelem fejlesztésével ér el. A balesetveszélyes helyzetek felismerése és 

az elkerülés technikáinak gyakorlása segít a testi épség megőrzésében. 
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1. alapozó 

Témakör: 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Előzetes tudás: Egyenes testtartás. Kapott utasítás elfogadása 

 

Óraszám: 

 

30 A témakör nevelési- fejlesztési célja: A mozgás örömforrás legyen a gyermek számára, különböző helyváltoztatások gyakorlása, térbeli 

tájékozódás fejlesztése 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladat: 

Segítséggel oszlopba, vonalba sorakozás, körbe állás és járás 

Bekapcsolódás egyszerű mozgásos tevékenységekbe 

Egyszerű cselekvések végrehajtása segítséggel 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Alakzatok 

 Térbeli tájékozódás 

 Helyzetgyakorlatok 

 Egyszerű utasítások végrehajtása 

 

 

Segítséggel: 

 Sorakozás, egyszerű alakzatok (vonal, oszlop, 

kör) kialakítása segédeszközzel.(fal, bordásfal, 

tornapad előtt, mögött, mellett, tornaterem 

középső körén, karikán kívül…) 

 Köralakítás kézfogással 

 Körjátékok, népi játékok az alakzatok 

gyakorlására 

 Saját hely megtalálása: vonalban, oszlopban 

 Térbeli tájékozódást segítő fogalmak (előtte, 

mellette, mögötte) alkalmazása 

helyzetgyakorlatokkal: járás, futás, kúszás, 

mászás, csúszás (fal, bordásfal, tornapad, 

zsámoly, karika segítségével 

 Akadályok kerülgetése 

 

 

Képes legyen egyhelyben 

állni. 

 

Képes legyen segítséggel 

körbe állni, járni és 

oszlopba, vonalba 

sorakozni. 

 

Képes legyen a 

feladathelyzetet elfogadni. 

 

Saját és társai testrészeit 

(segítséggel) tudja 
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megmutatni, megnevezni. 

 

Kapcsolódási pontok: Ének- zene: ritmusfejlesztés; Kommunikáció; fogalmak, szókincs; Számolás – mérés: tájékozódás;Olvasás-írás: térorientációs 

gyakorlatok 

Elvárt és javasolt fogalmak:kör, oszlop, vonal fogalmának tisztázása, elöl, hátul, mellett, irány 
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Témakör: 2. Alapvető testhelyzetek, szabad- és kéziszer-

gyakorlatok 

Előzetes tudás: Ezen az osztályfokon nem meghatározható Óraszám: 

 

50 
A témakör nevelési - fejlesztési céljai: Megnevezett testrészek megérintése, alaphelyzetek, egyszerű alapmozgások megismerése, a 

mozgáshoz való hozzászoktatás, testtudat, térérzékeléskialakítása 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Alapvető testhelyzetek gyakorlása.  

Gyakorlatok végzése utánzással  

Járás-futkározás irányítással 

Részvétel különféle mozgásszituációkban 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Különböző statikus helyzetek 

 Testrészek felismerése, megkülönböztetése 

 Testkép: fej, törzs, végtagok 

 Járás, futás, ugrálás 

 

Segítséggel:  

 Statikus helyzetek (ülés, állás, fekvés, 

guggolás) felvétele utánzás alapján 

 Testkép: fej, törzs, végtagok 

 Különböző testrészek megkülönböztetése, 

érintése, mozgatása (egyszerre, ill. külön-

külön), különböző testhelyzetekben,(állva, 

ülve, hason-fekvésben, hanyatt-fekvésben…) 

 Gyakorlatok mondókával, énekkel 

összekötve (harangozás, fűrészelés…). 

 Járások lassabb, gyorsabb tempóban 

 Talpon, sarkon, lábujjhegyen járás 

 Ütemtartás nélkül, egyensúlyozó járás 2 

vonal között 

 Ugrás, ugrálás trambulinon, talajon 

 

Utánzással gyakorlatokat 

végezni, bekapcsolódni 

egyszerű mozgásos 

tevékenységekbe 

Képes legyen 

együttműködni a közös 

foglalkozásokon. 

Képes legyen a 

különböző testhelyzetek 

felvételére. 

Próbálkozzon a 

különböző testrészek 

felismerésével. 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs; Játékra nevelés: spontán játék; Ének-zene: mozgásos énekek 

Elvárt és javasolt fogalmak:ülni, állni, feküdni hanyatt (háton), hason, utánzás, testrészek, járás, futás, ugrálás 
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Témakör: 3. Légzőgyakorlatok Előzetes tudás: Száj nyitása és zárása 

 

Óraszám: 

 

20 A témakör nevelési - fejlesztési célja: Légzés szabályozása 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Utánzással légző gyakorlatok végzése 

A helyes légzés elsajátítása 

Légzés járással és karmozgásokkal összekötve 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Ki-és belégzések  

 Fújások 

 

 

 

Segítséggel: 

 Utánzással ki-be légzéskor karok felemelése, 

leengedése 

 Légző-gyakorlatok különböző 

testhelyzetekben 

 Járás, futás légzéssel egybekötve 

 Ki és belégzés könyök – és karhúzásokkal, 

fekvő helyzetben fejemeléssel egybekötve 

 

 Könnyű tárgyak (el) fújása (tollpihe, szalag, 

gyertya…) 

 Fújások hosszan, röviden 

 

Képes legyen segítséggel a 

gyakorlatokat végezni, a 

levegőt szájon keresztül 

kifújni 

 

Bekapcsolódni egyszerű 

mozgásos tevékenységekbe. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: logopédiai gyakorlatok;Olvasás-írás: légzéstechnika fejlesztése 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:ki,- be, száj nyitva, csukva, fújni, szívni 
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Témakör: 4. Dobások, labdás gyakorlatok Előzetes tudás: Labda megfogása, elengedése két kézzel 

 

Óraszám: 

 

45 A témakör nevelési - fejlesztési céljai: Védekező reakció leépítése, labda megfogása, elengedése, elgurítása, eldobása, labda dobása cél felé 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Segítséggel labda gurítás, dobás, birtokba vétel egyre nagyobb 

önállósággal 

 

Ismeretek – tananyag: 

   Labdagyakorlatok 

- Páros gyakorlatok 

 

Segítséggel/irányítással: 

 Álló labda megfogása – felemelése – 

visszahelyezése 

 Labdaforgatás, a labda megfogása-

elengedése 

 Gurítás ülő helyzetben, gurítás saját test 

körül sarokülésben 

 Labda feldobása, eldobása két kézzel adott 

irányba 

 Labda gurítása terpeszben. 

 Labda gurítása egymásnak ülő helyzetben 

 

Ne féljen a felé közeledő 

labdától. 

 

Szemmel kövesse a labda útját. 

 

Képes legyen elengedni, 

ellökni, birtokba venni. 

 

Lehetőség szerint a játékba 

bekapcsolódni. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: gyakorló, ésszabályjáték; Olvasás-írás: szem-kéz koordináció 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: megfog-elenged, gömbölyű, gurul, pattog, pöttyös 
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Témakör:5. Játékos versenyek Előzetes tudás: Motiváltság a mozgásos tevékenységekre 

 

Óraszám: 

 

35 
A témakör nevelési - fejlesztési céljai: Aktivitás, motiváltság kialakítása a mozgásos tevékenységekre, egyszerű alapmozgások elvégzésének 

fejlesztése, mozgáshoz való hozzászoktatás, figyelmeztetésre egyszerű szabály megtartása 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Egyszerű szabályok megtanulása 

Lehetőség szerint bekapcsolódás a megismert játékokba 

Lépcsőn járás felfele kapaszkodással, lefele után lépéssel 

Bekapcsolódás egyszerű mozgásos tevékenységekbe 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Gyakorló játékok 

 Szabályjátékok 

 Sorverseny 

 Lépcsőn járás 

 Mászás 

 

 

Segítséggel: 

 Lépcsőn járás fokonként után lépéssel, 

kapaszkodással 

 Mászás szabadtéri játékokra (fel, le) 

fokonkénti után lépéssel 

 Mászás négykézláb 

 Ugrálás, hintázás 

 Akadályversenyek, székfoglaló 

 Sorversenyek, 

 Kézen fogva a társ húzása 

 Társ tolása gördülő deszkán 

 

 

 

Képes legyen lépcsőn felfelé 

kapaszkodással, lefelé után 

lépéssel járni. 

Képes legyen ülésben, állásba 

egyszerű gyakorlatokat végezni, 

kúszni-mászni. 

Fogadja el a feladathelyzetet 

Képes legyen együtt játszani 

társaival, irányítással futkározni. 

Legyen elegendő türelme 

társainak kivárására. 
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Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: szabályjátékok. 

Elvárt és javasolt fogalmak: mászás, négykézláb, ugrálás, akadály, verseny, szabályok, sorbaállás, türelem, győztes 

 

  



 

770 
 

1. megerősítő 

 

Témakör: 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Előzetes tudás: Helyes testtartás, utasításra való odafigyelés. Óraszám: 

 

48 

A témakör nevelési - fejlesztési céljai: Térbeli tájékozódás, a téri orientáció fejlesztése, különböző hely és irányváltások gyakorlása 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Oszlopba, vonalba sorakozás, körbe állás, járás gyakorlása 

Hely, és irányváltoztatások 

Téri irányok gyakorlása 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Alakzatok 

 Térbeli tájékozódás 

 Helyzetgyakorlatok 

 Egyszerű utasítások végrehajtása 

 

 

Segítséggel: 

 Álljanak körbe, oszlopba, vonalba sík talajon 

segédeszköz használatával (fal, bordásfal, pad, 

karika) 

 Elindulás, megállás 

 Térbeli tájékozódást segítő fogalmak: előtte- 

mellette- mögötte, eleje-vége utasítások 

alkalmazása: egymáshoz képest, zsámollyal és 

más eszközökkel, helyzet-gyakorlatokkal 

(járás, futás, kúszás, mászás, csúszás, gurulás, 

ugrás) 

 Akadályok kerülgetése 

 Kör- és népi játékok 

Irányítással: 

 Egyszerű utasítások végrehajtása (pl. ülj le, 

állj fel…) 

 

Képes legyen egyre 

önállóbban sorba állni, kört 

alkotni. 

 

Egyre kevesebb segítséggel 

teljesítsen különböző 

mozgásformákat adott 

irányokba. 

 

Figyeljen az utasításokra. 

 

Saját és társai fő testrészeit 

tudja megmutatni, 

megnevezni. 
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Kapcsolódási pontok:Ének, zene: ritmusfejlesztés; Kommunikáció: szókincs; Számolás-mérés: tájékozódás; Olvasás-írás: térorientációs gyakorlatok 

Elvárt és javasolt fogalmak:kör, oszlop, vonal, elöl, hátul, mellett, eleje, vége, előtte, mögötte 

 

Témakör:2. Alapvető testhelyzetek, szabad- és  

kéziszer-gyakorlatok 

Előzetes tudás: Néhány testrész felismerése. Önálló járás sík terepen, 

lépcsőn járás segítséggel 

Óraszám: 

 

45 A témakör nevelési - fejlesztési céljai: Alapvető mozgások végrehajtása, utánzás gyakorlása, megnevezett testrészek ismerete 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Részvétel különféle mozgásszituációkban,  

Gyakorlatok végzése utánzással, különböző mozgásformák elsajátítása 

Egyes testrészek elkülönített mozgatása 

Ugrás gyakorlása 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Statikus helyzetek 

 Testrészek 

 Páros gyakorlatok 

 Gurulás 

 Csúszás 

 

Segítséggel: 

 Különböző testhelyzetek felvétele utánzás 

alapján, ülés, állás, fekvés (hason, háton, 

oldalt), guggolás  

 Izolációs gyakorlatok: különböző testrészek 

(fej, törzs, végtagok) elkülönített, 

szimmetrikus mozgatásának (emelés, 

hajlítás, nyújtás, forgatás, nyitás, zárás) 

játékos formában történő gyakorlása 

utánzással 

 Páros gyakorlatok végzése mondókákkal, 

énekekkel egybekötve 

 Gurulás a hossztengely körül 

hasonfekvésből, lejtőn, sík 

 Csúszás hason tornapadon húzó mozgással 

 

Legyen képes saját 

testrészeinek megmutatására. 

 

Segítséggel tudjon elemi 

szabadgyakorlatokat 

végrehajtani. 
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Kapcsolódási pontok:Ének-zene: gyermekdalok; Játékra nevelés: Spontán játék, szerepjáték; Kommunikáció: szókincs 

Elvárt és javasolt fogalmak:testhelyzetek, testrészek, utánzás, emelés, hajlítás, nyújtás, forgatás, csúszás, húzódzkodás 

 

Témakör: 3. Légző-gyakorlatok Előzetes tudás: Száj nyitása, zárása. 

 

Óraszám: 

 

22 A témakör nevelési - fejlesztési céljai: Légzés szabályozása, vitálkapacitás növelése, alapmozgások fejlesztése 

 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Utánzással légző gyakorlatok végzése 

A helyes légzés gyakorlása 

Mély légvétel – fújások gyakorlása 

Járás, futás, kúszás, mászás 

Fel és lelépés, lépcsőzés segítséggel 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Ki-belégzés különböző helyzetekben 

 Fújó gyakorlatok 

 

Segítséggel: 

 Utánzással ki-be légzés, karmozgással 

egybekötve, különböző testhelyzetekben 

 Fújások gyakorlása játékos feladatokban  

(vattapamacs, tollpihe, gyertya, pingpong 

labda, szívószál, buborékfújás…) 

 Levegő kifújása hosszan, röviden 

 Kúszás tornaszőnyegen, talajon 

 Mászás bordásfalra fokonkénti utánlépéssel 

 Fel- és lelépés bordásfal alsó 

fokára/stepépcsőre/zsámolyra 

 Helyben járás 

 Talpon, sarkon, lábujjhegyen járás gyakorlása 

 

Képes legyen a levegő szájon 

át történő kifújására, a fújó 

gyakorlatok minél önállóbb 

elvégzésére. 

 

Képes legyen alacsony 

tárgyakra, bordásfal alsó 

fokaira segítséggel fel és 

lemászni 



 

773 
 

 Kúszás, mászás 

 Járás, ugrás, szökdelés 

 

 Egyensúlyozó járás egyre keskenyebb két 

vonal között 

 Szökdelés terpeszben játékosan 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: logopédiai gyakorlatok; Olvasás-írás: légzéstechnika fejlesztése; Ének-zene: ritmizálás 

Elvárt és javasolt fogalmak: száj nyitva, csukva, fújni, beszívni, kúszás, mászás 

 

 

Témakör: 4. Dobások, labdás gyakorlatok Előzetes tudás: Két kézzel a labda megfogása, elengedése 

 

Óraszám: 

 

30 A témakör nevelési - fejlesztési céljai: Labda gurítása, dobása cél felé, elkapás gyakorlása, labdaérzék fejlesztése 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Labda gurítás, dobás, birtokba venni egyre nagyobb önállósággal 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Labdagyakorlatok 

 Páros gyakorlatok 

 Gurítások – dobások 

 

 

Segítséggel: 

 Ülő és álló helyzetben labdagurítás, 

 Labdagörgetés állva a lábak körül, és 

tovahaladással 

 Körben állva,- ülve a labda egymásnak való 

továbbadása a kézbe. 

 Gurítás adott cél felé 

 Labdagurítás egy, ill. két kézzel egymásnak 

 Körben állva,- ülve a labda egymásnak való 

továbbgurítása 

 Egy-és kétkezes alsó dobás meghatározott 

irányba 

 

Labda birtoklása minél 

nagyobb önállósággal. 

 

Képes legyen labdát elgurítani, 

megfogni. 

 

Igyekezzen a labda 

elengedésével eldobni azt. 
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 Különböző méretű labdák gurítása, dobása 

 Labda átdobása a pad felett 

 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: gyakorló, szabályjáték;Olvasás-írás: szem-kéz koordináció 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: gömbölyű, gurul, pattog, pöttyös,elkap, eldob 
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Témakör: 5. Játékos versenyek Előzetes tudás: Mozgásos tevékenység iránti aktivitás 

 

Óraszám: 

 

35 A témakör nevelési - fejlesztési céljai: Figyelmeztetésre szabályok betartása, mozgáskoordináció fejlesztése 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Egyszerű szabályok felismerése 

Lehetőség szerint bekapcsolódni a megismert játékokba 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 Járások, mászások 

 Gyakorló játékok 

 Szabályjátékok 

 Sorverseny 

 

 

Segítséggel: 

 Helyben járás 

 Talpon, sarkon, lábujjhegyen járás gyakorlása 

 A tanult mozgáselemek alkalmazása,(járások, 

futás, szökdelés, guggolás…) 

 Mászás négykézláb a talajon 

 Állatok utánzása (gólya, kutya, veréb… 

 

 Székfoglaló 

 Kötélhúzás párosával. 

 Társ húzása, tolása (gördülődeszkán). 

Sorversenyek, akadályversenyek elemi 

szabályok betartásával 

 

 

Elemi szabályok betartása. 

 

Képes legyen társaival 

együtt, egymást kivárva 

játszani. 

 

Képes legyen az elemi 

mozgások kivitelezésére. 

 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: szabályjáték 

Elvárt és javasolt fogalmak: Szabályok, szabad, nem szabad, verseny, győztes, ki-be, magas-alacsony 
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2. évfolyam 

 

 

Témakör: 1.  Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Előzetes tudás: Helyes tartás, utasítások megértése 

 

Óraszám: 

 

45 A témakör nevelési - fejlesztési céljai: Téri orientációs képesség fejlesztése, oldalság kialakítása 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Állás, járás különböző alakzatokban, sorakozás 

Téri orientációs fogalmak gyakorlása mozgással 

Jobb-bal oldal gyakorlása 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Alakzatok 

 Térbeli tájékozódás 

 Helyzetgyakorlatok 

 Egyszerű utasítások végrehajtása 

 

Segítséggel: 

 Sorakozás magasság szerint. 

 Szétszórt alakzat felvétele 

 Térbeli tájékozódási fogalmak bővítése: 

eleje-vége, előtte- mellette- mögötte 

használata, föl-le, alatta- felette utasítások 

alkalmazása (egymáshoz képest, eszközzel) 

 

Irányítással: 

 Egyszerű utasításokra, jelre, adekvát 

cselekvések végrehajtása: menj az ablakhoz, 

ülj le a padra, futás a lépcsőig... 

 Alakzatok kialakítása után lépésekkel 

 A jobb, ill. baloldal gyakorlása mozgásos 

feladatokkal 

 

Képes legyen segítséggel a 

megfelelő irányú feladatok 

végzésére. 

 

Segítséggel képes legyen 

különböző alakzatok 

felvételére (sorba, körbe, 

egymás mögé…), az együttes 

végrehajtásra. 
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 Jobb – bal 

Kapcsolódási pontok:Ének-zene: ritmus, Kommunikáció: fogalmak, szókincs, Olvasás-írás: térorientációs gyakorlatok, Számolás-mérés: tájékozódás 

térben. 

Elvárt és javasolt fogalmak: Sor eleje- vége, alatta- felette, utasítás, jobb-bal, kisebb-nagyobb (mint magas-alacsony). 

 

 

Témakör: 2. Alapvető testhelyzetek, szabad- és 

kéziszergyakorlatok 

Előzetes tudás: Főbb testrészek ismerete, alapvető helyzetek 

és mozgások kivitelezni tudása. 

 

Óraszám: 

 

48 
A témakör nevelési - fejlesztési céljai: A saját test minél teljesebb meg,- és felismerése, a testrészek tudatos használata 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Részvétel különféle mozgásszituációkban 

Gyakorlatok végzése utánzással 

Testrészek önálló, izolált mozgatása az utasításnak megfelelően 

Egyszerű cselekvések végrehajtása irányítással: futás, kúszás, mászás, 

csúszás, gurulás, fel-lelépés, célirányos mozgások irányítással 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

Irányítással: 

 Különböző statikus alaphelyzetek (ülés, állás, 

fekvés, guggolás) felvétele utánzás alapján 

 Izolációs gyakorlatok: különböző testrészek 

elkülönített mozgásának gyakorlatai szóbeli 

irányítás alapján utánzásra, szimmetrikus 

tartással. (emelés, hajlítás-nyújtás, körzések) 

eszköz nélkül, eszközzel (babzsák, labda, bot) 

 Ujjak- kéz- kar, lábfej- láb mozgásainak 

elkülönítése 

 Páros gyakorlatok eszköz nélkül, eszközzel 

(kötél, labda, babzsák…), mondókákkal 

kísérve 

 

Utánzással gyakorlatokat 

végezni. Bekapcsolódni 

egyszerű mozgásos 

tevékenységekbe. 

 

Alapvető testhelyzetek 

ismerete. 

 

Képes legyen a különböző 
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 Statikus alaphelyzetek 

 Testrészek 

 Páros gyakorlatok 

 Függeszkedés 

 Ugrás, szökdelés 

 

 Függeszkedés bordásfalon (épphogy a lábujj 

hegye leérhet) – függeszkedés-láblengetés 

 Szökdelés páros lábbal, vonal átugrása, 

karikába ugrás, leugrás kis magasságból (step-

lépcső, pad, zsámoly…) 

  

testrészeivel való 

feladatvégzésre. 

 

Tudjon párban dolgozni a 

társával. 

 

Képes legyen jelre elindítani-  

megállítani adott mozgást, 

mozdulatot 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: szókincs, Ének-zene: gyermekdalok (kül. testrészek…). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:alaphelyzetek, a különböző testrészek nevei, eszközök nevei, mondókák. 
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Témakör: 3.  Légző-gyakorlatok Előzetes tudás: Levegővétel és kifújás szájon át, orron át 

 

Óraszám: 

 

22 A témakör nevelési - fejlesztési céljai: Légző mozgások szabályossá tétele, vitálkapacitás fokozása 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Utánzással gyakorlatok végzése. A helyes légzés gyakorlása 

Vitálkapacitás növelése 

Egyszerű cselekvések végrehajtása irányítással: járás, futás, ugrálás 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 Különböző alaphelyzetekben ki-be légzés 

 Futás, ugrás, szökdelés 

 Játékos légző gyakorlatok 

 Mondókázás 

 

Irányítással: 

 

 A ki,- és belégzés karmozgásokkal való 

koordinálása különböző alaphelyzetekben 

(állás, ülés, fekvés) 

 Futkározás kötetlenül, egymással való 

ütközés elkerülése 

 Futás egyenletes iramban, jelre egyszerű 

feladatok végzése (megáll, elindul, leül, 

leguggol…) 

 Szökdelés páros lábon, karikába ugrás, onnan 

kiugrás… 

 Játékos légző gyakorlatok különböző 

eszközökkel,- egyedül,- párban 

 Egyszerű mozgások, mozdulatok végzése 

mondókázással 

 

Képes legyen az egyszerű 

fújó feladatok önálló 

végzésére. 

 

Képes legyen a járó/futó 

gyakorlatok minél önállóbb  

végzésére 

 

Adott jelre tudjon elindulni, 

megállni… 

 

Képes legyen párban 

dolgozni. 

Kapcsolódási pontok:Ének-zene: mozgásos énekek; Kommunikáció: logopédiai gyakorlatok; Olvasás-írás: légzéstechnika fejlesztése 
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Elvárt és javasolt fogalmak: beszív, kifúj, orron át, szájon át, levegőt benntart, karral fölnyújtózni, kart leengedni 

 

 

Témakör: 4. Dobások, labdás gyakorlatok Előzetes tudás: Labda megfogása két kézzel, elengedése, gurítani 

tudás 

Óraszám: 

 

30 
A témakör nevelési - fejlesztési céljai: A labda egyre biztosabb birtoklása, dobás-elkapás képességének fejlesztése, célzás gyakorlása 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek - Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

Labda dobása, gurítása, birtokba vétel egyre nagyobb önállósággal 

 

Ismeretek – tananyag: 

 Labdagyakorlatok lábbal végezve 

 Egy és kétkezes labdagyakorlatok 

 Célba-dobás 

 Páros gyakorlatok 

 

Segítséggel: 

 Álló labda elrúgása álló helyzetből 

 Elgurított,- eldobott labda megfogása 

utánaszaladással 

 Labda görgetése megadott cél felé. 

 Labda földhöz ütögetése 

 Labda elkapása-birtokba vétele 

 Egy,- és kétkezes dobások megadott irányba, 

megadott cél felé 

 Különböző méretű és súlyú labdák, babzsák 

dobása adott cél felé, nagyobb tárgyak 

eltalálása 

 Labda dobása kötél alatt, kötél felett 

 Gurítás, dobás társnak 

 

Képes legyen megfelelő 

irányba gurítani a labdát. 

 

Próbálja a labdát megfelelő 

irányba dobni. 

 

Törekedjen a labda sikeres 

birtokba vételére. 

Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: Gyakorló játék, Szabályjáték. Olvasás-írás: Szem-kéz koordináció. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: Gurít, görget, dob, elkap. 

 

Témakör: 5. Játékos versenyek Előzetes tudás: Alapvető szabályok ismerete 

 

Óraszám: 

 

35 
A témakör nevelési - fejlesztési céljai: A szabályok minél pontosabb betartása, mozgásügyesítés, állóképesség, koordinációs képesség 

fejlesztése 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok. 

Egyszerű szabályok felismerése és betartása 

Lehetőség szerint bekapcsolódás a megismert játékokba 

Járások, kúszás-mászás, csúszás, gurulás 

Általános mozgásügyesítés, kondíció-növelés 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 Kúszás-mászás 

 Járásformák, egyensúlyozó járások 

 Sorverseny 

 Szabályjátékok 

 Gyakorló játékok 

 Páros feladatok 

 

Segítséggel: 

 

 Kúszás-mászás akadályok alatt 

 Lábboltozat erősítése ütemtartással végzett 

feladatokkal (talp, lábujj, sarok, tárgyak 

megkerülése, egyenes és hullám vonalban 

 Sorverseny, akadályverseny elemi szabályok 

betartásával 

 A tanult mozgáselemek alkalmazása (járás, 

utánzó járás, futás, ugrás, gurulás…) 

 Tárgyakkal való tevékenységek: labda, 

babzsák, kötél…  

 Labdahordás (kosárban, szatyorban, 

dobozban… 

 Kötélhúzás párosával 

 

Különböző testhelyzetek 

felismerése 

 

Elemi szabályok betartása. 

 

Képes legyen társaival együtt, 

egymást kivárva játszani. 

 

Képes legyen az elemi 

mozgások kivitelezésére. 
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Kapcsolódási pontok:Játékra nevelés: gyakorló játékok, szabályjátékok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: szabályok betartása, verseny, együttműködés, türelem 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes 

 egyhelyben állni, 

 segítséggel körbe állni, járni és oszlopba, vonalba sorakozni, 

 ülésben és állásban egyszerű gyakorlatokat végezni, kúszni, mászni, 

 lépcsőn lefelé kapaszkodással, felfelé utánlépéssel járni, 

 saját és társai testrészeit megmutatni, megnevezni, 

 együttműködni a közös foglalkozásokon, 

 utánzással gyakorlatokat végezni, bekapcsolódni egyszerű mozgásos tevékenységekbe, 

 a helyes légzést elsajátítani, 

 labdát dobni, gurítani, birtokba venni, 

 felismerni egyszerű szabályokat, lehetőség szerint a játékba bekapcsolódni, 

 együtt játszani társaival, irányítással futkározni. 
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3–4. évfolyam 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelést folyamatosan támogatja a szabálykövetési képesség kialakításával, a szabálybetartás igényének megalapozásával, a közösségi 

tevékenységek során az együttműködés, türelem, önfegyelem fejlesztésével. 

 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés elveit és céljait az egymás segítése iránti érzékenység és a csapatösszetartás érzésének felkeltésével támogatja. 

 

Hozzájárul az önismeret és a társas kultúra fejlesztéséhez a konfliktushelyzetekben az önuralom megtartására, a játékhelyzet és a valós helyzet felismerésére 

és adekvát viselkedésre ösztönzéssel. Segíti a félénkség, szorongás érzésének csökkenését, az önbizalom fejlesztését sikerélmény biztosításával mozgásos 

tevékenyséekben. 

 

A testi és lelki egészségre nevelésben nagy szerepet játszik a fizikai állóképesség és erőnlét javítása, a mozgásigény felkeltése, a helyes testtartás folyamatos 

javítása. 
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3. évfolyam 

 

 

Témakör: 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Előzetes tudás:Irányítással, (bemutatással) egyszerű sorok, oszlopok, 

alakítása 

Óraszám: 

 

20 
A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Egyenletes ritmusban, oszlopban járás. Tájékozódás alapvető téri helyzetekben. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Térbeli irányok alkalmazása segítséggel. 

Irányok helyes használata. 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 

 Tornasor kialakítása 

 Testfordulatok 

 Térérzékelés 

 

Segítséggel: 

 Sorakozás magasság szerint 

 Testfordulatok (jobbra, balra, hátra) megadott 

irányba, jelre 

 Térérzékelés: helyem a térben a társakhoz 

viszonyítva 

Irányítással: 

 Térbeli tájékozódást segítő irányok és 

viszonyfogalmak használata 

Önállóan: 

 Egyszerű alakzatok kialakítása: sor, oszlop, kör és 

 

Legyen képes segítséggel 

tájékozódni az alapvető téri 

helyzetekben. 

Térbeli irányok alkalmazása. 



 

786 
 

 Egyszerű alakzatok 

 

azok felbontása, majd visszaalakítása 

 Helyem a tornasorban; előttem, mögöttem… 

 Fordulás jelre: jobbra, balra 

 Rövid utasítások végrehajtása 

Kapcsolódás pontok: Olvasás-írás: Térorientációs gyakorlatok. Számolás-mérés: Tájékozódás. Kommunikáció: Tájékozódás térben. Ének-zene: 

ritmuskíséret, énekszó 

 

Témakör: 2. Alapmozgások Előzetes tudás:Felismerhető mozgásformák (járások, futások ugrások). 

Egyensúlyozás statikus és dinamikus (mozgásos) helyzetekben. 

Óraszám: 

 

40 
A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Testséma fejlesztés, mozgásökonómia fejlesztés, kondicionális képességek életkornak megfelelő 

fejlesztése, koordináció fejlesztése. Összehangolni a kúszáshoz, mászáshoz szükséges mozdulatokat. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Lépcsőn lefelé utánlépéssel (kapaszkodással), felfelé 

utánlépéssel menni. 

Egyes járásmódok, egyszerű alapmozgások felismerése, 

bemutatás után reprodukálása.  

Járás közben tárgyakat átlépni. 

 

 

Segítséggel: 

 Egyensúlyozó járás tornapadon (előre, hátra). 

 Járás kézfogással, mondókázva  

 Járás utánzó gyakorlatok (medve-járás, gólya… stb) 

 Járás külső és belső talpélen, előre és hátra, talajon, 

folyamatosan, lassú, egyenletes ütemtartással 

(lábboltozat és lábizomzat erősítése) 

 Járás közben tárgyakat átlépni 

 Fellépés, leugrás alacsony tárgyakról 

 Páros lábú szökdelés 

 Utánzó ugrások, ugrások vonalon át 

 

Képes legyen különböző 

járásmódok, egyszerű 

alapmozgások felismerésére, 

utánzására,  

tárgyak átlépésére járás 

közben. 
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Ismeretek – Tananyag: 

 

 Egyensúlyozó gyakorlatok 

 Járások 

 Ugrások 

 Gurulás (oldalra, előre) 

 Kúszás, mászás 

 Lépcsőn járás 

 Statikus helyzetek, nyújtózások 

 Szökdelések (ki- és beugrás karikába) 

 Gurulás a hossztengely körül (hason és háton 

fekvésből) 

 Guruló átfordulás előkészítése 

 Kúszás torna- és játékeszközökből épített akadályok 

alatt. Mászás szabadtéri játékokon, bordásfalon 

fokonként, utánlépés nélkül, folyamatosan 

Irányítással: 

 Lépcsőnjárás fokonként felfelé kapaszkodással, 

folyamatosan, lefelé utánlépéssel 

 Törökülés, nyújtott ülés. segítséggel; kéz –láb 

támaszok 

 Nyújtózások karral, lábbal hanyatt és hason fekve 

Kapcsolódás pontok: Kommunikáció: testrészek megnevezése. Olvasás-írás: térorientációs gyakorlatok. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:relációs szavak, emelkedő, lejtő, egyensúly 
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Témakör: 3. Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad-, és 

kéziszer- gyakorlatok 

Előzetes tudás:Testséma elfogadható ismerete, relációs szavak, 

térirányok ismerete (legalább kis segítséggel). Segítséggel alkalmazni 

az alapvető testhelyzeteket és alégző gyakorlatokat. 

 

Óraszám: 

 

40 

A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Utánzás, motoros memória fejlesztése. Ütemtartás. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Két elemből álló mozdulatsor bemutatás utáni végrehajtása 

Vezényszavak ismerete és követése.  

Levegővételt és kifújást jelre végrehajtani. 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 

 Egyszerű gimnasztikai elemek 

 Szabadgyakorlatok ütemre 

 Mozgáskontroll 

 Kúszás, mászás, függeszkedés 

 Szívó-fújó gyakorlatok 

 

Segítséggel:  

 Egyszerű gimnasztikai feladatok végzése állva, 

ülve, fekve a különböző testrészekkel 

 Kéziszer gyakorlatok (babzsák, labda, gumiszalag, 

tornabot…). 

 Két egyszerű mozgáselem összekapcsolása 

 Különböző testrészekkel egyszerű 

szabadgyakorlatok végzése két ütemre 

 Reprodukció: bemutatás után, utánzással 

 Mozgás figyelése a tükörben 

 Mászás szabadtéri játékokon, bordásfalon, a 

bordásfalon függeszkedés (ki tud tovább… 

 Ki és belégzés karmozgással  

 

Képes legyen szóbeli 

utasításra utánzással egyszerű 

alapmozgásokat, elemi 

szabadgyakorlatokat 

végrehajtani. 
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Kapcsolódás pontok:Kommunikáció: Testrészek megnevezése.Ének- zene: ritmusfejlesztés. Olvasás-írás: finommozgás fejlesztése. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:testséma, testhelyzetek elnevezése, koordináció, ütem, eszközök nevei, szív, fúj 

 

 

  



 

790 
 

Témakör: 4. Dobások, labdás gyakorlatok Előzetes tudás: Labda tudatos kezelése két kézzel. Óraszám: 

 

40 

A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Labda földhöz ütögetése és elkapása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Labdát fogni, elkapni, célba dobni. 

Labdát rúgni, célba juttatni. 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 

 Mozgás elővételezése (motoros tervezés) 

 Alsó – felső dobás 

 Labda földhöz pattintása 

 Célba dobás kislabdával nagyobb tárgyra 

 Labdagurítás 

 Álló labda elrúgása 

 

 

Segítséggel: 

 Eldobott labda megszerzése, birtokba vétele 

 Egykezes és kézkezes alsó- és felsődobás társnak 

 Az érkező labda birtokba vétele 

 Labda feldobása levegőbe, a visszaérkező labda 

birtokba vétele- mindezeket különböző méretű és 

súlyú labdákkal 

 A labda földhöz pattintása, és két kézzel elkapása 

 Nagyobb, majd kisebb labda közeli célra, célba 

dobása 

Önállóan:  

 Labdagurítás társnak (oda, vissza) ülő helyzetben 

 Labda továbbítása gurítva egymásnak, sorban 

 Labda elrúgása álló helyzetből 

 

Labdakezelés fejlődése: 

dobás (alsó, felső), kapás, 

rúgás. 

Kapcsolódás pontok:Olvasás-írás: szem-kéz koordináció, térorientációs gyakorlatok.Játékra nevelés: szabályok felismerése, betartása. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:cél, alsó dobás, felső dobás, kétkezes labdaelkapás, pattintás, gurítás, rúgás 
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Témakör: 5. Játékos versenyek Előzetes tudás:Képes egyszerű szabályokat felismerni, betartani. 

 

Óraszám: 

 

40 
A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Együttműködésa játék során, kölcsönösség, társas rutinok fejlesztése, versenyszellem kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Egyszerű játékszabályokat betartása. 

Ismert játékokba való bekapcsolódás. 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 

 Szabályjátékok 

 Fogójátékok 

 Versenyjátékok 

 Mozgásos népi játékok 

 

Segítséggel: 

 Bújócska, kötélhúzás, versenyfutás, váltóversenyek 

(labdával, babzsákkal, buzogánnyal…) 

 Fogócska (karikafogó, sapkafogó). 

 

Irányítással: 

 Alapmozgások alkalmazása ügyességi feladatoknál 

(járás, mászás, kúszás, ugrás) 

 Versenyfutás; célig 

 Húzások, tolások: tárgyak elhúzása,- tolása… 

 

 Népi és körjátékok 

 

 

Képes legyen egyszerű 

szabályok felismerésére, 

betartására. 

 

Bekapcsolódás egyszerű 

mozgásos tevékenységekbe. 

 

Képes legyen adott jelre a 

mozgások elindítására, 

megállítására. 

Kapcsolódás pontok: Ének – zene: Gyermekdalok – népi játékok. Játékra nevelés: Szabályjáték. Kommunikáció: szövegértelmezés, felelgetősök. 

Elvárt és javasolt fogalmak: cél, győztes, fogó, kiszámolás, sorverseny 
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4. évfolyam 

 

Témakör: 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Előzetes tudás:Egyszerű alakzatok (sor, oszlop, kör) ismerete, utasításra 

kialakítása. 

Óraszám: 

 

20 
A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Egyenletes ritmusban, oszlopban, sorban járás, téri alakzatok kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Feladatok: 

 

Térirányok használata, figyelem- és emlékezetfejlesztés. 

Ritmustartás. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Tornasor kialakítása 

 Térérzékelés 

 Testfordulatok 

 Viszonyszavak 

 Egyszerű alakzatok kialakítása 

 

Segítséggel: 

 Sorakozás magasság szerint különböző 

módon (sor, oszlop), igazodás, takarás 

 A tanuló helyezkedése térben, társakhoz, tárgyakhoz 

viszonyítva (térérzékelés) 

 Alakzatok felvétele, bontása, újbóli felvétele 

Irányítással: 

 Testfordulatok lépéssel, ugrással, megadott irányba 

jelre, vezényszóra,- ritmustartással 

 

 A tanult térbeli tájékozódást segítőirányok neveinek, 

viszonyfogalmainak alkalmazása felszólításra (elé, 

mögé, mellé, sor elejére, végére, alá, rá) 

 Rövid utasítások végrehajtása 

 Sor, vonal, oszlop, kör (járások, ugrások, utánzó 

 

Térbeli irányokat és 

viszonyfogalmakat a 

mozgásos feladatok 

végrehajtásakor segítséggel 

képes legyen alkalmazni. 



 

794 
 

 járások…) 

Kapcsolódás pontok:Kommunikáció: testünk és személyes teendők, tájékozódás térben. Olvasás – írás: térorientációs gyakorlatok. Ének-zene: ritmuskíséret, 

énekszó 

 

Témakör: 2. Alapmozgások  Előzetes tudás:Egyszerű utasításokmegértése és végrehajtása. 

Egyensúlyozás statikus és dinamikus (mozgásos) helyzetekben. 

 

Óraszám: 

 

40 A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Tudatos mozgások eredményes kivitelezése, kitartás a mozgások kivitelezése során. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Vezényszavak ismerete és követése. Utánzó járások 

végrehajtása, mászás gyakorlása, függeszkedés, lengés 

(oldalirányban). 

Lépcsőn felfelé váltott lábbal, lefelé utánlépéssel vagy 

kapaszkodva váltottan 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 

 

Irányítással: 

 Utánzó járások (óriás, törpe, gólya, medve, majom.) 

 Járások oldalirányba utánlépéssel, keresztezéssel 

 Lábboltozatot erősítő gyakorlatok 

 Egyensúlyi helyzetek felvétele (egy lábon megállás) 

mozgások kivitelezése egyensúlyi helyzetekben 

(padon, gimnasztikai labdán, négykézláb helyzetben.) 

 Páros lábon szökdelés, ugrálás előre, hátra 

 Utánzó ugrások: béka, nyuszi, veréb 

 Kúszás - mászás minden formában: tornaszőnyegen, 

tornapadon, ferde tornapadon, bordásfalon, szabadtéri 

játékokon… 

 Fordulás a test hossztengelye körül 

 

Képes legyen szóbeli 

utasításra utánzással egyszerű 

alapmozgásokat, elemi 

szabadgyakorlatokat 

végrehajtani. 

 

Törekedjen az utánzó járások, 

ugrások minél pontosabb 

végrehajtására. 
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 Járások, lépcsőn járás 

 Egyensúlyfejlesztés 

 Szökdelés, ugrások 

 Kúszás, mászás 

 Testfordulatok, gurulások 

 Futások 

 Függeszkedés 

 

 Guruló átfordulás tanulása 

 Futás előre – hátra. Lassan – gyorsan. Futás közben 

más testhelyzetek felvétele (Tűz, víz, repülő…) 

 Függeszkedés bordásfalon 

Kapcsolódás pontok:Kommunikáció: testrészek megnevezése. Játékra nevelés: didaktikus játék. 

Elvárt és javasolt fogalmak:alaphelyzetek nevei, mozdulatok megnevezése (emelés, lendítés, hajlítás, döntés stb), pad, bordásfal, előre-hátra, emelkedő-lejtő 
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Témakör: 3. Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad-, és 

kéziszer gyakorlatok 

Előzetes tudás:Utánzással, mondókákra alapvető gimnasztikai feladatok 

végrehajtása,utánzási képesség, légzőgyakorlatok. 

 

Óraszám: 

 

40 

A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Alapvető testhelyzetek felismerése, utánzása, utasítás alapján történő felvétele; különböző 

testrészekkel egyszerű szabad gyakorlatok.  

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Két/három elemből álló mozdulatsor bemutatás utáni 

végrehajtása, törzsmobilizálás, mozgáskoordináció fejlesztése, 

mozgásos motiváció fenntartása, légvételt és kifújást jelre 

végrehajtani. 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 

 Statikus alaphelyzetek 

 Dinamikus és statikus feladatok váltakoztatása 

 Szabadgyakorlatok, egyszerű gimnasztikai elemek 

 Mozgáskontroll 

 Páros gyakorlatok 

 Légző gyakorlato 

 

Segítséggel: 

 Állva, ülve, fekve gyakorlatok a végtagokkal 

 Ezekben a helyzetekben végzett munka pl. 

ugrásokkal, utánzó járásokkal, utánzó 

ugrásokkal felváltva végeztetve 

 Testrészekkel végezhető szabad- és kéziszer (labda, 

babzsák, gumiszalag…) gyakorlatok két ütemre. Két 

egyszerű mozgáselem (pl. ugrás terpeszbe taps fej 

fölött) összekapcsolása 

 Tükör előtt végzett mozgások 

 Párban has,- és hátizom erősítő gyakorlatok labdával 

 

 Ki-belégzés – fújó gyakorlatok eszközökkel 

 

Alapvető testhelyzetek 

ismerete, megfelelő 

bemutatása, felvétele. 

 

Végtagmozgások 

összekapcsolása. 

 

Tudjon együtt dolgozni a 

társával. 

 

 

Tudatos ki-belégzés. 
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Kapcsolódás pontok:Kommunikáció: testünk és személyes teendők. Ének-zene: ritmusfejlesztés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: harmonikus mozgás, testséma, ütem, koordináció, szerek neve, légzés 

 

 

Témakör: 4. Dobások, labdás gyakorlatok 

 

Előzetes tudás:Labda birtokba vétele, dobása egy, két kézzel, pattintása. 

 

Óraszám: 

 

40 A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Labdakezelés, labdabiztonság növelése, labda, mint közös játék megjelenése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Labdát birtokba venni, pattogtatni, célba dobni, lábbal célba 

juttatni. 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 

 Gurítás 

 Labdapattintás 

 

Önállóan: 

 Labdagurítás társnak (ülő, álló helyzetben), cél felé, 

falhoz, hogy visszapattanjon 

 

Segítséggel: 

 Labda folyamatos földhöz pattintása, elkapása 

álló helyzetben 

 Labda feldobása a levegőbe, a visszaérkező labda 

birtokba vétele járás közben 

 Egykezes, kétkezes felső- és alsódobás társnak Célba 

dobás kislabdával nagyobb tárgyra 

 

Labdakezelés fejlődése. 

 

Képes legyen megfelelő 

irányba dobni, rúgni. 
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 Dobások 

 Rúgások 

 Álló labda elrúgása nekifutásból 

 Álló labda társnak rúgása, elkapás kézzel 

Kapcsolódás pontok: Olvasás-írás: szem-kéz koordináció, térorientáció. Játékra nevelés (kölcsönösség fejlődése). 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: cél, alsódobás, felső dobás, alul-felül 
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Témakör: 5. Játékos versenyek Előzetes tudás:Alapvető szabályok felismerése, betartása. 

 

Óraszám: 

 

40 
A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Együttműködés a játék során. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Egyszerű játékszabályok betartása, együttműködési készség 

fejlesztése. 

 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 

 Szabályjátékok 

 Versenyjátékok 

 Fogójátékok 

 Mozgásos népi játékok 

 

Kevés segítséggel: 

 Bújócska, kötélhúzás, versenyfutás, váltóversenyek 

(labdával, babzsákkal, buzogánnyal) 

 Karikafogó, fogócska, sapkafogó… 

Irányítással: 

 Alapmozgások alkalmazása ügyességi feladatoknál, 

akadálypályán… (járás, mászás, kúszás, ugrás) 

Húzások, tolások 

 Körjátékok, népi játékok 

 

 

Egyszerű szabályok 

felismerése, betartása. 

 

Bekapcsolódás egyszerű 

mozgásos tevékenységekbe. 

 

Adott jelre mozgások 

elindítása, megállítása. 

Kapcsolódás pontok: Ének-zene: gyermekdalok, népi játékok, Játékra nevelés (szabálytartás).Kommunikáció: szövegértelmezés, felelgetősök. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:cél, győztes, sorverseny, fogócska, kiszámoló 
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5. évfolyam 

 

Témakör:1.Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 

 

Előzetes tudás: Irányokat helyesen használ. 

 

Óraszám: 

 

20 
A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Téri orientáció, oldaliság fejlesztése, vezényszavak megértése, sorakozás nagyság szerint. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag:  Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény  

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Térbeli irányok alkalmazása segítséggel. 

Irányok helyes használata. 

Nagyság szerint sorakozás. 

Utasítások végrehajtása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Tornasor kialakítása 

 Egyszerű alakzatok kialakítása 

 Testfordulatok 

 Térérzékelés 

 

Segítséggel:  

 Egyes, kettes oszlop és vonal kialakítása, 

nyitódás kartávolságra, záródás, sorakozó 

magasság szerint, elhelyezkedés szóbeli 

utasításra 

 Testfordulatok vezényszóra. 

 Segítséggel: térben való elhelyezkedés 

szóbeli utasításra, bordásfal mellé, szekrény 

elé, zsámolyra 

 

Képes nagyság szerinti 

sorakozásra. 

Képes vezényszóra különböző 

sorakozási gyakorlatokat 

elvégezésére. 

 

Térbeli irányokat és 

viszonyfogalmakat a feladatok 

végrehajtásakor alkalmazzon. 

Kapcsolódási pontok:Olvasás, írás: térorientációs gyakorlatok. Beszédfejlesztés. Ének-zene: ritmus- és hallásfejlesztés. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:magas-alacsony, térbeli irányok szavai, sor, oszlop, nyit, zár, kartávolság, zsámoly, szekrény, bordásfal 
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Témakör: 2. Alapmozgások Előzetes tudás: Rendgyakorlatokat utasításra önállóan végez. 

 

Óraszám: 

 

30 A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Különböző mozgásformák tudatos, pontos kivitelezése,adott jelre tempóváltás végrehajtása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag:  Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény  

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Utánzással különféle gyakorlatok végzése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Statikus alaphelyzetek 

 Támaszok 

 Járások 

 Gurulások 

 Mászások 

 Függeszkedés 

 Szökdelések 

 Távolugrás 

 

 

 Alapállás, terpeszállás, hason, háton, oldalt 

fekvés 

 Térdelő támasz, térdelő fekvőtámasz 

 Járásgyakorlatok a lépés ritmusának a 

gyakorlásával, ütemes járás zenére 

 Járás közben különböző magasságú akadályok 

átlépése 

 Lépcsőn járás (fel és le) folyamatosan, 

kapaszkodás nélkül, fokonként 

 Egyensúlyozó járás előre enyhén ferde padon, 

kézben tárggyal 

 Járás guggolásban. Játékos utánzó gyakorlatok 

(rákjárás, pókjárás) 

 Gurulás oldalra, sorozat gurulás 

 Mászás bordásfalon (fel-le) fokonként, 

folyamatosan, oldal irányba is. 

 Mászás négykézláb és mélykúszó-helyzetben 

 Függeszkedés bordásfalon: lábemelés, 

térdfelhúzás 

 Szökdelés helyben, vonal átugrása páros lábbal 

 

Képes felismerni és 

reprodukálni egyszerű 

alapmozgásokat, 

járásmódokat. 

 

Képes egyszerűbb 

testhelyzetek utánozására. 

Jelre mozgásindítás, megállás 

végrehajtása. 

 

Képes segítséggel 

bordásfalon rövid ideig 

függeszkedni. 
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 Szökdeléseket, ugrásokat tartalmazó játékok 

 Helyből távolugrás (páros lábról 

elrugaszkodással) 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: beszédfejlesztés, testünk és személyes teendők.Olvasás, írás: térorientációs gyakorlatok.Ének, - zene: ritmus- és 

hallásfejlesztés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:testrészek, testhelyzetek neve, rák, ugrás, pók, ütem, taps, ritmus, nyújtott ülés, páros láb 
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Témakör: 3. Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad-,és kéziszer 

gyakorlatok 

 

Előzetes tudás: Mozdulatsor leutánzása. Óraszám: 

 

30 A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Kéziszerek adekvát használata, gyakorlatok minél önállóbb végzése. 

 

Fejlesztési feladatok- Ismeretek- Tananyag:  Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény  

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Gimnasztikai gyakorlatok leutánzása. 

Helyes légzéstechnika gyakorlása. 

Kétütemű gyakorlatokat végezni utánzással.  

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Kéziszer gyakorlatok 

 Szabadgyakorlatok 

 Összetett gyakorlatok 

 Légzéstechnikák 

 Versenyfeladatok 

 

 

 Két ütemre végzett gyakorlatok (szabad- és 

kéziszer gyakorlatok) 

 Kéziszer gyakorlatok: súlyzóval, labdával, 

babzsákkal, bordásfallal, bottal 

 Két mozgáselem összekapcsolása 

 Szabadgyakorlatok zenére  

 Aszimmetrikus kartartások (karhúzás, karkörzés) 

 Több mozgáselem összekapcsolása 

 

Irányítással:  

levegővétel, benntartás, kilégzés ütemezéssel. 

Fújó gyakorlatok eszközökkel. (Toll, pingpong 

labda, lufi) 

 

Képes legyen gimnasztikai 

gyakorlatokat leutánozni. 

Részben ismerje az általa 

használt tornaszerek nevét, 

azok balesetmentes 

használatának módját. 

 

 

Képes legyen segítséggel, 

utánzással kétütemű 

gyakorlatok végezésére. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: beszédfejlesztés, testünk és személyes teendők. Olvasás, írás: térorientációs gyakorlatok.Ének-zene: gyermekdal, 
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népdal, ritmus- és hallásfejlesztés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:testrészek, testhelyzetek, mozdulatok megnevezése, kézi szerek neve, funkciója, kétütem 
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Témakör: 4. Dobások, labdás gyakorlatok 

 

Előzetes tudás: Labdát dob, gurít, földhöz üti és elkapja.  Óraszám: 

 

50 
A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Labdajátékelemeinek megismerése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag:  Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladat 

 

Célba dobás egykezes alsó és felső dobással. 

Célba rúgás. Labdavezetés (kézzel, lábbal). 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

Labdagyakorlatok  

- kézzel: 

 Pattogtatás, lepattintás 

 Dobások 

 - lábbal 

 Izomerősítés, egyensúlyfejlesztés gimnasztikai labdán 

 Kislabda-dobás, hajítás, lökés 

 

 

 Folyamatosan, álló helyzetben, labda földhöz 

pattintása, elkapása járás közben is 

 Mellső átadás, alsó-és felső dobás társnak 

 Falra dobott labda birtokba vétele 

 Nagylabda dobás, elkapás 

 Célba dobás különféle célokra, különböző 

labdával (kapu, zsámoly, flakon, kosárra) 

 Célba dobás mozgó társra (kidobó elemei) 

 Lábbal labda vezetése, előrefele haladva álló 

labda célra rúgása, falra rúgott labda birtokba 

vétele 

 Erősítő,- mozgáskoordinációt,- egyensúlyt 

fejlesztő gyakorlatok végzése gimnasztikai 

labdán ülve, hasalva, térdelve, a földön, 

háton fekve a labdán, bordásfalnál, álló 

helyzetben 

 Kislabda hajítás előkészítése: kidobás 

oldalterpeszből, a karhajlító mozdulatának 

tanulása 

 

 

Legyen képes a labdát egy 

helyben néhányszor 

lepattintatni. 

 

Legyen képes egykezes alsó és 

felső dobással legalább a cél 

felé dobni. 

 

Képes lábbal irányt tartva 

labdát vezetni (mindkét 

lábbal), cél felé elrúgni. 
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Kapcsolódási pontok:Olvasás, írás: térorientációs gyakorlatok. Ének-zene: ritmus- és hallásfejlesztés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:kosárlabda, focilabda, kislabda, gimnasztikai labda, gurul, cél, pattogtat, elkap, rúg, labdavezetés 
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Témakör: 5. Játékos versenyek Előzetes tudás: Egyszerű szabályokat felismer, betart, játékba 

bekapcsolódik. 

 

Óraszám: 

 

50 

A témakör nevelési - fejlesztési céljai:Versenyek során a siker érdekében együttműködés a társakkal, veszíteni tudás, állóképesség fejlesztés. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag:  Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény  

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Alkalmazkodás csapattársakhoz, örüljön mások sikerének. 

Versenyszellem kialakulása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Versenyjátékok 

 Fogójátékok 

 Küzdőjátékok elemeinek alkalmazása 

 

 

 Labdával végezhető sor- és 

váltóversenyek (pl.: labdahajsza, „Add 

tovább”, „Hullámlabda (átadás alul, felül) 

 Labdás ügyességi játékok: „cicázás” 

 Társakkal végezhető versenyek 

(talicskázás), futóversenyek 

 Versenyek különböző sporteszközökkel: 

roller, gördeszka, floorball 

 Sorverseny egyéb eszközökkel, 

akadályokkal 

 Célba dobó versenyek- fokozatos 

nehezítéssel 

 Fogójáték nehezített szabályok 

alkalmazásával 

 Mozgásos népi játékok 

Irányítással: 

 Küzdőjátékok elemeinek alkalmazása  

 Húzás-tolás párban, kötélhúzás. 

 

Képes legyen csapatához 

alkalmazkodni, örüljön mások 

sikerének. 

 

Kialakul a versenyszellem. 

 

Törekedjen a sportszerűségre. 

 

Érezze meg a húzás, tolás közti 

különbséget. 
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Kapcsolódási pontok:Környezetismeret: egészségmegőrzés - egészséges életmód. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:játékszabályok, szabályok, váltóverseny 

 

 

 

Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes  

 segítséggel tájékozódni alapvető téri helyzetben, a térbeli irányokat alkalmazni. 

 járásmódokat, egyszerű alapmozgásokat felismerni, bemutatás alapján reprodukálni. 

 lépcsőn segítség és kapaszkodás nélkül járni. 

 járás közben tárgyakat átlépni. 

 szóbeli utasításra, utánzással egyszerű alapmozgásokat, elemi szabadgyakorlatokat végrehajtani. 

Törekszik a helyes légzésre. 

A tanuló képes 

 a labdát kezelni, dobni, elkapni. 

 egyszerű mozgásos tevékenységekbe bekapcsolódni, adott jelre mozgását elindítani, megállítani. 

 felismerni és betartani egyszerű szabályokat. 
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5–6. évfolyam 

 

A tantárgy szerepe különösen fontos a szabályok betartásának, a becsületes játék normáinak elmélyítésében és versenyhelyzetekben az önuralom és az 

önfegyelem kialakításában. 

 

A nemzeti öntudatra nevelést, hazafias nevelést segíti a csapat tagjává válás igényének felébresztése, a csapattal való azonosulás érzésének, a közösségért 

végzett aktív cselekvésnek az ösztönzése. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését a félénkség, szorongás érzésének csökkentésével és a megfelelő önbizalom kialakításával segíti. 

 

A testi és lelki egészségre nevelést támogatja az elemi munkavégzéshez szükséges fizikai állóképesség, izomerő kialakítása, a mozgás megszerettetése, a 

fizikai aktivitás iránti belső igény megerősítése. 
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6. évfolyam 

 

 

Témakör: 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Előzetes tudás: Irányokat helyesen használ. 

 

Óraszám: 

 

20 A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Téri orientáció fejlesztése, térbeli helyzetek szóbeli megfogalmazása, nagyság szerinti sorakozás, 

vezényszavak megértése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag:  Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Térbeli irányokat alkalmazni segítséggel. 

Irányokat helyesen használni. 

Nagyság szerint sorakozni, sorakozási gyakorlatokat végezni. 

Utasítást végrehajtani. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Tornasor kialakítása 

 Testfordulatok 

 Térérzékelés 

 Egyszerű alakzatok kialakítása 

 

Irányítással: 

 Sorakozás magasság szerint, megadott 

alakzatokban (vonal, oszlop). 

 Testfordulatok vezényszóra, két ütemre 

kilépéssel. 

Segítséggel: 

 Térérzékelés: a térben való elhelyezkedés 

után a környezethez, a társakhoz 

viszonyított helyzet szóbeli 

megfogalmazása. 

(pl.: bordásfal előtt, Jóska mellett). 

 Alakzatok változtatása álló helyzetben 

kilépéssel. 

 Alakzatok gyors felvétele és változtatása 

jelre. 

 Nyitódások, záródások, kartávolság 

felvétele. 

 

Képes legyen nagyság szerint 

sorakozni, vezényszóra 

különböző sorakozási 

gyakorlatokat elvégezni. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: Beszédfejlesztés, Testünk és személyes teendők;Olvasás, írás: Térorientációs gyakorlatok; Környezetismeret: Az 
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emberi test; Ének-zene: Ritmus- és hallásfejlesztés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: térbeli irányok, térbeli viszonyok szavai, sor, oszlop, vonal, nyit, zár, kartávolság. 

 

 

Témakör: 2.Alapmozgások Előzetes tudás: Rendgyakorlatokat utasításra önállóan végez. 

 

Óraszám: 

 

35 A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Különböző mozgásformák tudatos, pontos kivitelezése,adott jelre tempóváltás végrehajtása. 

 

Fejlesztési feladatok –Ismeretek- Tananyag:  Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladat 

 

Utánzással különféle gyakorlatok végzése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Támaszok 

 Mászások 

 Járások, futások 

 Gurulások 

 Függeszkedés 

 Szökdelések 

 Távolugrás 

 

 Statikus alaphelyzetek: alapállás, terpeszállás, 

hason, háton, oldalt fekvés. 

 Térdelőtámasz: négykézláb, mélykúszó helyzet. 

Térdelős fekvőtámasz. 

 „Körző” mellső, ill. hátsó fekvőtámaszban. 

 Kúszás, mászás akadálypályán. Pók és rákjárás. 

 Mászás bordásfalon (fel-le) folyamatosan, egy 

fok kihagyásával, mászás oldalra. 

 

Segítséggel: 

 Egyensúlyozó járás előre, gerendán, felfordított 

tornapad merevítő gerendáján. 

 Járás guggolásban. 

 

Önállóan: 

 Járásgyakorlatok, a lépés ritmusának változtatása, 

 

Képes legyen felismerni és 

reprodukálni egyszerű 

alapmozgásokat, 

járásmódokat. 

 

Képes legyen egyszerűbb 

testhelyzeteket utánozni 

 

Tudjon járás, futás közben 

tempót és irányt váltani.  

Az alapmozgások végzése 

közben törekedjen a helyes 

testtartásra 
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tárgyak megkerülése, átlépése, változó 

lépéshossz.  

 Ütemes járás zenére (menetelés). 

 Járás oldalazva: után lépéssel,- keresztezéssel,- 

jelre változtatva,- mindkét irányba. 

 Lépcsőjárás kapaszkodás nélkül folyamatosan, 

váltott lábbal. 

 Járás-futás különböző tempóban (séta, kocogás, 

futás, sprint) Átmenetek, váltások 

 Járás guggolásban. 

 Folyamatosan oldalra sorozat fordulás. 

 Függeszkedés: bordásfalon lábgyakorlatok 

kombinációja két mozgáselem alkalmazásával. 

 Függeszkedés gyűrűn. Lengés előre-hátra. 

 Szökdelés előre páros lábon, egy lábon 

folyamatosan. 

 Alacsony akadályok átugrása páros lábbal. 

 Távolugrás helyből. 

 

Képes legyen segítséggel 

bordásfalon néhány 

másodpercig segítség nélkül 

függeszkedni. 

 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: Beszédfejlesztés, Testünk és személyes teendők;Olvasás, írás: Térorientációs gyakorlatok;Ének- zene: Ritmus- és 

hallásfejlesztés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:testrészek, testhelyzetek neve, rák, pók, ütem, taps, ritmus 
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Témakör: 3. Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad- és kéziszer 

gyakorlatok 

 

Előzetes tudás: Mozdulatsort bemutatás után visszaad. Levegővétel, 

kifújás szabályozása. 

Óraszám: 

 

30 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Kézi szerek adekvát használata, gyakorlatok önálló végzése. Szabályos légző-mozgások feladatvégzés 

közben, vitálkapacitás növelés. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag:  Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Gimnasztikai gyakorlatok leutánzása. 

Helyes légzéstechnika gyakorlása. 

Négyütemű gyakorlatok végezése utánzással. 

A helyes légzés gyakorlása. 

Vitálkapacitás növelése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Kéziszer gyakorlatok 

 Összetett gyakorlatok 

 Szabadgyakorlatok 

 Versenyfeladatok 

 Légzéstechnikák (ki-belégzés; hasi-mellkasi légzés), játékos 

gyakorlatok). 

 

Segítséggel: 

 Négyütemű kar-, törzs- és lábgyakorlatok. 

 Összetett gyakorlatok játékos utánzása. 

 

Irányítással: 

 Begyakorolt testhelyzetek, kar- és lábtartások 

kivitelezése szóbeli utasításra.  

 

Önállóan: 

 Kétütemű szabad- és kéziszer gyakorlatok. 

 Két mozgáselem összekapcsolása. 

 

 Szabadgyakorlatok zenére. 

 Összetett kar,- láb,- és törzsgyakorlatok végzése 

(pl.: ki tudja többször megcsinálni…) 

 Hasi és mellkasi légzés megéreztetése.  

 Fújógyakorlatok. 

 

Irányítással: 

 

Képes gimnasztikai 

gyakorlatokat leutánozni. 

 

Segítséggel, bemutatás 

után, utánzással törekedjen 

négyütemű, kar-, láb- és 

törzsgyakorlatok 

végrehajtására. 

 

Helyes légzés alkalmazása. 

 

Képes a légzését 

szabályozni. 
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  A tanult légzéstechnikák alkalmazása feladatvégzés 

közben. Levegővétel, kifújás ütemezéssel 

(számlálás), levegő benntartása. 

 Kézzel (babzsák mellkasra, hasra tevésével) a 

különbség megéreztetése. 

 Játékos légző gyakorlatok önállóan, párban. 

 Versenyfeladatok: léggömbfújás, pingponglabda 

fújás, célba fújás, levegő benntartása minél hosszabb 

ideig (számolásra). 

Kapcsolódási pontok:Kommunikáció: Beszédfejlesztés, Testünk és személyes teendők;Olvasás, írás: Térorientációs gyakorlatok, Beszédfejlesztés;Ének- 

zene: Gyermekdalok, népdalok, Ritmus- és hallásfejlesztés 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:testrészek, testhelyzetek, mozdulatok megnevezése, kézi szerekneve, funkciója, két-négyütem, ki-belégzés, tüdő, orron át-

szájon át, beszív-kifúj-benntart. 

 

  



 

816 
 

Témakör: 4. Dobások, labdás gyakorlatok 

 

Előzetes tudás: A labdát földhöz ütögeti, elkapja, labdát célba dob, 

lábbal vezet. 

 

Óraszám: 

 

45 

Témakör nevelési-fejlesztési céljai: Labdajáték játszása irányítással. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek – Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Célba dobás egykezes alsó és felső dobással. 

Célba rúgás. Labdavezetés (kézzel, lábbal). 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Labdagyakorlatok kézzel 

 Dobások 

 Labdagyakorlatok lábbal 

 Izomerősítés, egyensúlyfejlesztés gimnasztikai labdán 

 Kislabda-dobás, hajítás, lökés 

 

 

Önállóan: 

 

 Labdavezetés folyamatosan, váltott kézzel  

 Kétkezes, egykezes, alsó, felső és mellső átadás 

társnak álló helyzetben. 

 Célba dobás, kosárra dobás, kapura dobás  

 „Döngető” (pl. falnak), „Fogyasztó”, 

„Bombázás”. 

 Erősítő gyakorlatok medicinlabdával. 

 Lábbal labda vezetése előrefele haladva, 

akadályok kikerülése, szlalom. 

 Falra rúgás belsővel, falra rúgott labda birtokba 

vétele. 

 Mozgó labda elrúgása belsővel. 

 Erősítő,- mozgáskoordinációt,- egyensúlyt 

fejlesztő gyakorlatok végzése gimnasztikai 

labdán ülve, hasalva, térdelve, a földön, háton 

fekve, bordásfalnál, állva. 

 Kislabda hajítás: kidobás dobóterpeszből. 

 

Képes legyen egykezes alsó és 

felső dobással cél irányába 

dobni. 

Dobásbiztonság fejlődése. 

 

Képes legyen lábbal irányt 

tartva labdát vezetni (mindkét 

lábbal), cél felé elrúgni. 

Kapcsolódási pontok:Olvasás, írás: Térorientációs gyakorlatok; Ének-zene: Ritmus- és hallásfejlesztés. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:kosárlabda, focilabda, kislabda, gimnasztikai labda, gurul, cél, pattogtat, elkap, rúg, szlalom, labdavezetés. 
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Témakör: 5. Játékos versenyek Előzetes tudás: Egyszerű szabályokat felismer, játékba bekapcsolódik. Óraszám: 

 

50 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Versenyek során a siker érdekében együttműködés a társakkal, veszíteni tudás, állóképesség fejlesztés. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag:  Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Alkalmazkodás csapattársakhoz, örüljön mások sikerének. 

Versenyszellem kialakulása. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Versenyjátékok 

 Fogójátékok 

 Küzdőjátékok elemeinek alkalmazása 

 

 Labdával végezhető sor és váltóversenyek (pl.: 

labdahajsza). 

 Labdás ügyességi játékok: „cicázás”,  

 Társakkal végezhető versenyek (talicskázás), 

futóversenyek. 

 Versenyek különböző sporteszközökkel: roller, 

gördeszka, floorball. 

 Sorverseny egyéb eszközökkel, akadályokkal. 

 Célba dobó versenyek- fokozatos nehezítéssel. 

 Fogójáték fokozatosan nehezített szabályok 

alkalmazásával („Kenguru fogó”, 

„Elefántfogó”, stb.). 

 Mozgásos népi játékok. 

Irányítással: 

 Küzdőjátékok elemeinek alkalmazása: húzás-

tolás párban. 

 Kötélhúzás. 

 Társ lökdösése a stabil egyensúlyi helyzet 

megtartásával. 

 

Képes legyen csapatához 

alkalmazkodni, örüljön mások 

sikerének. 

 

Kialakul a versenyszellem. 

 

Siker és kudarc sportszerű 

elviselése. 

 

Kapcsolódási pontok:Környezet-ismeret: Egészségmegőrzés - egészséges életmód. 

Elvárt és javasolt fogalmak: játékszabályok, szabályok, váltóverseny. 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes 

– nagyság szerint sorakozni. 

– vezényszóra különböző sorakozási gyakorlatokat elvégezni. 

– felismerni és reprodukálni egyszerű alapmozgásokat, járásmódokat. 

– egyszerűbb testhelyzeteket utánozni. 

– segítséggel bordásfalon függeszkedni. 

– gimnasztikai gyakorlatokat leutánozni. 

– segítséggel, utánzással négyütemű gyakorlatokat végezni. 

– légzését szabályozni. 

– egykezes alsó és felső dobással célba dobni. 

– lábbal irányt tartva labdát vezetni (mindkét lábbal), cél felé elrúgni. 

– csapatához alkalmazkodni, örül mások sikerének. 

Kialakul benne a versenyszellem. 
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Testnevelés 

Műveltségi terület: Testnevelés és egészségfejlesztés 

Évfolyam: 7. -8. 

 

A tantárgy célja a záró évfolyamokon elsősorban kialakítani a rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt, továbbá a testnevelés 

tantárgy tanítása során kialakított és begyakorolt mozgáselemeket és a gimnasztikai alapformájú gyakorlatokat rögzíteni, térbeli irányokat, viszonyfogalmakat 

használni, az alapmozgásokat gyakorolni. 

 

Az egészséges testi fejlődést biztosítja, a motorikus képességeket fejleszti, a testi fejlődés zavarait korrigálja a pedagógus egyéni igényekre alapozott munkája. 

Az évfolyamokon a sportjátékokhoz szükséges elemi és tájékozódási képesség (figyelem) fejlesztése, a labdabiztonság növelése tovább folyik, egyéni 

igényekhez és adottságokhoz illesztve, alakítva az ügyességet, az erőt, az állóképességet, a kitartást, az edzettséget, a bátorságot, az akaratot. Növekvő elem- 

és ütemszámú mozgássorok elsajátítása teremt lehetőséget a ritmus és sorrend megtartására a mozgásos feladatokban. 

 

A tantárgy további feladata a sportversenyek elemeinek elsajátíttatása, a sportjátékok alapvető játékelemeinek megismertetése, támogatva a tanulók 

felkészülését az iskolai sportversenyekre. 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelésben fontos szerepet játszik a fegyelemre, a szabályok betartására törekvéssel, és a csapatjátékokban a győzelem és vereség 

fegyelmezett megélésének az élményével. 
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Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése az önelfogadást, és mások tulajdonságainak megismerésével a társaival szembeni toleráns magatartás 

kialakítását erősíti. 

 

A testi és lelki egészségre nevelést a rendszeres mozgás iránti természetes igény megerősítése, az állóképesség, a kitartás, a mozgáskultúra fejlesztése, az 

egészséges testi fejlődés biztosítása a megfelelő, életkorhoz, testi erőnléthez igazodó mozgáslehetőségek kihasználásával támogatja. A testi képességek, 

izomerő fejlesztése, a magabiztos mozgás és egyensúly megerősödése a saját és mások testi épségének megóvását segíti, a másokértvállalt felelősség 

érzésének megismerése, az önkéntességben rejlő lehetőségek a tanuló személyiségét építik. 

 

A tantárgy hozzájárul az együttműködési hajlandóság fejlesztéséhez, a feladatvállaláshoz a csoportos mozgásokban, versenyekben. 

 

Ha a tanuló gyógytestnevelésben vesz részt, vagy gyógytestnevelésben is részt vesz, a gyógytestnevelés végrehajtása során a testnevelés kerettanterv 

adaptálható elemeit is alkalmazni kell. 
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Évfolyam 

 
7.-8. 

Heti óraszám 

 
5 

Éves óraszám 

 
180 

  

  

  

  

Témakör / Évfolyam 

 
7. 8. 

1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 

 
25 25 

2. Gimnasztikai gyakorlatok 

 
35 35 

3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 
40 40 
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4. Labdás gyakorlatok 

 
45 45 

5. Sportjátékok elemei 

 
35 35 

Éves óraszám 

 
180 180 
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7. évfolyam 

 

Témakör: 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás 

 

Előzetes tudás:Vezényszavakra sorakozási gyakorlatok végzése, jobb-bal 

minél magabiztosabb ismerete. 

 

Óraszám: 

 

25 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai:Segítség nélküli sorakozás, a térbeli viszonyfogalmak egyre magabiztosabb használata. Ütemtartás. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Irányok biztos ismerete, felszólításra önálló sorakozás. 

A gyakorlatok egyre pontosabb végrehajtása. 

Térbeli viszonyfogalmak használatának gyakorlása, a kétoldali 

lateralitás erősítése. 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 

 Sorakozás 

 Nyitódás-záródás 

 Menetelés-testfordulatok 

 Távolságok, tárgyakhoz viszonyított irányok 

 Járások 

 

Önállóan: 

 Sorakozás magasság szerint segédeszközök (pl.: 

vonal) nélkül, különböző irányokba fordulva is. 

 Szétszórt alakzatból sorakozás vonalban, oszlopban, 

köralakítás. Sorakozás jelre, bármilyen tevékenység 

megszakításával. 

 Jelentésadás. 

Segítséggel: 

 Nyitódás, záródás, (könyök, ill. kartávolságra) sortartás, 

sorbontás, fejlődés, szakadozás mindkét irányba 

 Menetelés helyben járással. Jelzésekre elindulás, megállás. 

 Testfordulatok, helyzetváltoztatás után a tér a saját 
testhez viszonyított szóbeli megfogalmazása. 

 Testfordulatok két ütemre kilépéssel, irányítás mellett 

jobb- és baloldal differenciálása. 

 A terem tárgyaihoz viszonyított távolságok változtatása. 

 Társak, tornaszerek rendezése megadott térbeli irányok és 

viszonyfogalmak alapján. 

Irányítással:  

 

Képes legyen a 

vezényszavakat követni. 

 

Képes legyen a segítség 

nélküli sorakozásra. 

 

Képes legyen járás közben, 

vonulásnál és megállásra 

szólításnál az utasítások 

pontos végrehajtására, a 

helyes irányok betartására, a 

mozgás és a légzés 

összekapcsolására. 
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  Járások különböző irányokba, egysoros, kétsoros, 

háromsoros oszlopban. 

 Jelre irányváltás. 

 Járások behunyt szemmel („Vakvezető”…). 

 

Kapcsolódási pontok:Ének-zene: Ünnepkörök dalai, Ritmus és hallásfejlesztés;Környezetismeret: Térbeli tájékozódás 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:nyit, zár, jobb, bal, magas, alacsony, könyöktávolság, kartávolság 
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Témakör:2. Gimnasztikai gyakorlatok 

 

Előzetes tudás:Egyszerű utasítások megfelelő sorrendben történő végzése. 

Alapvető mozgáselemek ismerete. 

 

Óraszám: 

 

35 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai:A mozgásnevelés tantárgy tanítása során kialakított és begyakorolt mozgáselemek rögzítése, néhány 

elemből álló mozgássorozattá rendezése, célirányossá tétele nehezített körülmények között. Általános erősítés. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Egyszerű utasítások megértése. A feladatok sorrendjének 

megtartása.  

Az alapgyakorlatok végzése huzamosabb ideig vezényszavak 

alapján, zenére. 

Tartásjavítás. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Mozgáselemek összekapcsolása 

 Kéziszer,- és szabadgyakorlatok 

 Izomerősítő, tartásjavító gimnasztikai gyakorlatok 

 Ütemtartás 

 Szakkifejezések megértése 

 

Irányítással: 

 Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása 

bemutatatás után szóbeli utasításra. 

 Terpeszállás, törzsfordítás,- döntés,- hajlítás, oldalra, előre, 

bokaérintés két kézzel, váltott kézzel keresztbe. 

 Gumiszalag, babzsák, labda, medicinlabda, gimnasztikai 

labda, tornabot, súlyzó használata. 

 A törzsizomzat erősítését szolgáló gyakorlatok végzése 

különböző testhelyzetekben. 

 Alsó,- felső végtag erősítését szolgáló gyakorlatok végzése 

különböző testhelyzetekben. 

 Négyütemű gyakorlatok. 

 Zenére, változó ritmusú négyütemű tartásjavító 

gyakorlatok. 

 

 

 

Képes legyen irányítással, 

huzamosabb ideig 

bemutatás és szóbeli 

utasítás alapján, össze-tett 

utánzó gyakorlatokat 

végezni. 

 

Tudja testtartását és a 

légzést összekapcsolni. 

 

Az eszközöket adekvátan 

használja. 

 

Törekedni az ütemtartásra, 

a mozgások minél 

pontosabb kivitelezésére. 

Kapcsolódási pontok:Ének-zene: Gyermekdalok – népi játékok, Ritmus és hallásfejlesztés. 
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Elvárt és javasolt fogalmak: négy ütem, zenekíséret, terpeszállás, oldalsó,- mellső középtartás, magas tartás, hajlás, döntés, fordítás, has és hátizom. 
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Témakör: 3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok Előzetes tudás: A tanuló erőnlétének megfelelő ideig izomerősítő 

gyakorlatok végzése. 

 

Óraszám: 

 

40 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai: Az együttes, ritmusos és dinamikus mozgás élményének kialakításával a tanulóknál a rendszeres 

testmozgás iránti igény kialakítása.Izomerősítés, kondicionális képességek (erő, gyorsság, állóképesség) fejlesztése, a kitartás fokozása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Szóbeli utasítások megértése.  

Tartásjavító és izomerősítő gyakorlatok egyre hosszabb ideig való 

végzése.  

A fejlesztést segítő, valamint a szabadban is alkalmazható 

sporteszközök használatának elsajátítása (helyi adottságokra 

tekintettel.) 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Guggolás 

 Kúszás, mászás 

 Guruló átfordulás 

 Függeszkedés 

 Ugrások, távolugrás 

 Állórajt, futás 

 

Irányítással: 

 Guggoló járás kéztámasszal, kéztámasz nélkül. 

 Kúszás, mászás nehezített körülmények között: 

nehezített talajon, ferde padon, akadályokkal. 

 Guruló átfordulás előre. (Down szindrómásoknál 

nem!) 

 

Segítséggel: 

 Függeszkedés bordásfalon, gyűrűn, lábgyakorlatok 

végzése. 

 Gyűrűn lengés előre-hátra, gyakorlatok lábbal. 

 Alacsony akadályok átugrása rövid nekifutással. 

 Felugrások, mélyugrások, sorozatugrások.  
 Távolugrás nekifutásból, egy lábról elugorva. 

 Állórajt, használt vezényszavak alkalmazása, gyors 

futás. 

 Tartós futás közbeiktatott pihenőkkel. 

 Fokozó futás. 

 Az iramérzék fejlesztése, futó- és lépő-ritmus 
összehangolása, állóképesség fokozása közepes iramú 
futással. 

 

Képes legyen a különböző 

alapmozgások önálló 

végzésére 

 

Képes legyen a 

testtömeghez igazodó 

erőkifejtésre a gyakorlatok 

végzésekor. 

 

Képes legyen kitartóan, 

javuló technikával futni. 

 

Képes legyen mind  

hosszabb időtartamban 

végezni az izomerősítő 

gyakorlatokat. 
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 Egyensúlyozó járás 

 Bordásfal, gimnasztikai labda, gumiszalag, kerékpár, roller, 

gördeszka, görkorcsolya korcsolya, szánkó használata – 

erősítés 

 

 

 

 Egyensúlyozó járás előre, oldalra, keskeny gerendán 

(fordított tornapadon). 

 Általános erősítő gyakorlatok szerekkel, kiemelten 

a has,- és hátizomzat. 

 A sporteszközöz biztonságos használata (különös 

tekintettel a balesetmentes közlekedésre), egyéni 

megsegítéssel, egyre önállóbban. 

 - A sporteszközökön, a sporteszközökkel kitartó, 

izomerősítő gyakorlatok végzése. 

 

Képes legyen 

egyensúlyozni változó 

feltételek között. 

 

Ismerje a használt torna-

szerek nevét, azok 

balesetmentes használatát. 

 

 

Kapcsolódási pontok:Számolás, mérés: Térbeli tájékozódás; Társadalmi ismeretek: Kerékpáros közlekedés szabályai. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: sorozat, állórajt, méter, időmérés, stopperóra, sporteszközök megnevezése, a használat során felmerült fogalmakkal. 
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Témakör: 4. Labdás gyakorlatok Előzetes tudás:Labdával néhány pattogtatás végzése, egyszerű szabályok 

ismerete. 

 

Óraszám: 

 

45 

 
A témakör nevelési-fejlesztési céljai:Egyre biztosabb labdavezetés és irányítás (kézzel, lábbal). Gimnasztikai labdán viszonylag biztos egyensúlyi 

helyzetben gyakorlatok végzése. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Szabályok megértése és betartása.  

Dobások, a labda jellegétől függően (helyből, lendületből, egy és 

két kézzel), labdabiztonság fokozása.  

Legalább 2-3 pattogtatás végzése. 

Labdavezetés egyre biztosabbá tétele (kézzel, lábbal). 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Kislabda-dobás, hajítás 

 Labdaátadások 

 Labda gurítása 

 Labdavezetés kézzel, lábbal 

 Izomerősítés, egyensúlyfejlesztés gimnasztikai labdával 

 Labdás játékok 

 

Segítséggel: 

 Kislabda hajítás: kidobás oldalterpeszből, 

szabályos hajítás gyakorlása, megfelelő irányba 

dobás. 

Irányítással: 

 Átadások (egykezes, kétkezes, mellső) különböző 

feladathelyzetekben. Labda lábbal való továbbítása. 

Önállóan: 

 Labda (kisebb, nagyobb, könnyebb, nehezebb) gurítása 

padon, ferde padon, fölfele, lefele. 

 Folyamatos labdavezetés jobb,- bal,- és váltott 

kézzel járás közben, akadályok 

megkerülésével, kézzel, lábbal. 

 Erősítő,- mozgáskoordinációt,- egyensúlyt fejlesztő 

gyakorlatok végzése gimnasztikai labdán ülve, hasalva, 

térdelve, a földön, háton fekve, bordásfalnál, állva, stb. 

Irányítással:  

 Dobóterpeszből kidobás, célba dobás, alsó, felső 

dobás. 

 Célba dobás: helyből, lendületből, nagyobb, majd 

 

A megfelelő mozgásminta 

követése. 

 

Labdás ügyesség fejlődése. 

 

Törekvés a minél pontosabb 

mozgás-kivitelezésre, a labda 

egyre pontosabb továbbítására, 

ill. birtokba vételére. 

 

Együttműködési készség 

fokozódása, társra való 

odafigyelés. 
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 egyre kisebb célra, közelebbről, majd egyre távolodva. 

 Kidobó játékok. 

 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás-alakítás: Manipuláció, kézügyesség. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak: váltott kéz, labdavezetés. 
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Témakör: 5. Sportjátékok elemei Előzetes tudás:Egyszerű szabályokat betartva csoportosan játék. Labdát 

kézzel, lábbal társnak továbbít. 

 

Óraszám: 

 

35 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai:A sportjátékokhoz szükséges elemi képességek (célirányos mozgás, szabályismeret alkalmazása, 

tájékozódási képesség, figyelem koncentrációja) fejlesztése, a mozgáskontroll növelése. Labdával mozgásügyesítés, a célirányos 

labdatovábbítások pontosítása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Szabályok megértése és betartása.  

Dobások, a labda jellegétől függően (helyből, lendületből, egy és 

két kézzel). 

Legalább 2-3 pattogtatás végezni. 

Egyre biztosabban labdát vezetni (kézzel, lábbal). 

Mérkőzések figyelemmel kísérése, szurkolás. 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 

 Kislabda-dobás, hajítás, lökés 

 Kosárlabda 

 Labdarúgás 

 

Segítséggel: 

 Kislabda hajítás előkészítése, kislabda dobás: 

dobóterpeszből kidobás, célba dobás, felső dobás, 

minél messzebbre dobás, irányba dobás. 

Irányítással: 

 Átadások (egykezes, kétkezes, mellső) különböző 

feladathelyzetekben álló helyzetben. 

 Alapállás, megindulás, megállás. 

 Labdakezelés, átadások álló helyzetben (kézkezes, 

mellső átadás). 

 Folyamatos labdavezetés jobb,- bal, ill. váltott 

kézzel járás közben. 

 Akadályok megkerülése labdavezetéssel 

 Kosárra dobás: egykezes, kétkezes felső dobással 

helyből. 

 Védekezés alapelemeinek gyakorlása. Emberfogás, a 

labdát vezető zavarása, a dobás szabályos 

megakadályozása. 

 Labda továbbítása lábbal, passzolása társnak álló 

helyzetből. 

 

A megfelelő 

mozgásminták követése. 

 

Labdás ügyesség, 

együttműködési készség 

fokozódása 

 

Törekedjen a sportjátékok 

elemi szabályainak 

betartására. 



 

832 
 

 Floorball 

 Tollaslabda 

 Pingpong  

 

 Labdakezelés. 

 Labdavezetés. 

 Kapura lövés álló labdával. 

 Szivacslabda ütögetése, felfele, falhoz. 

 Átütés, szerválás. 

 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás-alakítás: Manipuláció, kézügyesség; Társadalmi ismeretek: Szabálykövetés, kudarctűrés 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:váltott kéz, labdavezetés, kosár, passzolás, kapu, kapura rúgás 
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8. osztály 

 

 

Témakör: 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Előzetes tudás: Térbeli viszonyfogalmak ismerete és alkalmazása. 

 

Óraszám: 

 

25 A témakör nevelési-fejlesztési céljai:Az eddig megismert rendgyakorlatok tudatos, önálló végzése, a megfelelő téri irányok magabiztos 

begyakorlása, alakzatokhoz kötött mozgásformák gyakorlása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Irányok biztos ismerete, felszólításra önálló sorakozás 

különböző mozgások megszakításával. 

A gyakorlatok egyre pontosabb végrehajtása. 

Térbeli viszonyfogalmak használatának gyakorlása, a kétoldali 

lateralitás erősítése. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Sorakozás 

 Nyitódás-záródás 

 

Önállóan: 

 Sorakozás sorba, vonalba magasság szerint 

segédeszközök (pl.: vonal) nélkül, - elöl a 

legmagasabb,- elöl a legalacsonyabb. 

 Sorakozás a térben különböző irányokba fordulva. 

 Sorakozás jelre, adott mozgásformák. megszakításával 

(futás, szökdelés, békaugrás stb.) 

Irányítással: 

 Nyitódás, záródás: könyök, ill. kartávolságra, egy, ill.. két 

karral, csak jobb, ill. csak bal karral… 

 Sortartás, sorbontás, fejlődés, szakadozás mindkét irányba. 

 

 Menetelés. Jelzésekre elindulás, megállás, helyben járás, 

fordulás különböző irányokba. 

 Járás egysoros, kétsoros, háromsoros oszlopban. 

 Testfordulatok, helyzetváltoztatás után a tér a saját 
testhez viszonyított szóbeli megfogalmazása. 

 

Képes legyen a 

vezényszavak 

követésére. 

 

Képes legyen a segítség 

nélküli sorakozásra 

minden helyzetből. 

 

Helyesen és minél 

önállóbban alkalmazza. 

az irányokkal 

kapcsolatos ismereteit. 
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 Menetelés-testfordulatok 

 Távolságok, tárgyakhoz viszonyított irányok 

 

 Testfordulatok két ütemre kilépéssel, irányítás mellett jobb- 

és baloldal differenciálása. 

 

 A terem tárgyaihoz viszonyított távolságok változtatása. 

 Társak, tornaszerekhez képest elhelyezkedés. megadott 

térbeli irányok és viszonyfogalmak alapján. 

 

Kapcsolódási pontok:Ének-zene: Ünnepkörök dalai, Ritmus és hallásfejlesztés; Környezetismeret: Térbeli tájékozódás 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:jobb, bal, magas, alacsony, magasság szerint, legalacsonyabb, legmagasabb, egy, ill. két könyök,- és kartávolság 
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Témakör: 2. Gimnasztikai gyakorlatok alapformák 

 

Előzetes tudás:Egyszerű utasítások megfelelő sorrendben való végzése. 

 

Óraszám: 

 

35 A témakör nevelési-fejlesztési céljai:A már begyakorolt mozgáselemek célirányossá tétele nehezített körülmények között, általános 

kondicionálás, állólépesség, kitartás fokozása. A feladatmegértés pontosságának fejlesztése. Helyes testtartás. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Utasítások végrehajtása.  

A feladatok sorrendjének megtartása.  

Az alapgyakorlatok kitartó végzése vezényszavak alapján, 

folyamatosan zenére.  

Tartásjavító gimnasztikai gyakorlatok. 

 

Ismeretek- Tananyag: 

 

 Mozgáselemek összekapcsolása 

 Kézi szer és szabadgyakorlatok 

 Tartásjavító, erősítő gyakorlatok 

 Kar-, és vállgyakorlatok dominanciája 
 

 

 

 Mozgáselemek összekapcsolása bemutatás után 

szóbeli utasításra. Mozgáskoordinációt fejlesztő 

gyakorlatok. Ellentétes kéz-láb gyakorlatok. Helyben 

futás magas térdemeléssel, sarokemeléssel. 

 Gumiszalag, babzsák, labda, medicinlabda, gimnasztikai 

labda, tornabot, súlyzó használata. 

 A törzsizomzat erősítését szolgáló gyakorlatok végzése 

különböző testhelyzetekben. 

 Alsó végtag erősítését szolgáló gyakorlatok végzése 

különböző testhelyzetekben. 

 Kartartások és fogások alkalmazása, ellenállásos 

gyakorlatok önállóan,- párban, kis súlyú kézi súlyzókkal 

feladatok, kargyakorlatok eszközzel, eszköz nélkül, 

állva,- ülve,- fekve,- négykézláb,- gyíktartásban, stb. 

 

Gyakorlatok kitartó 

végzése. 

 

A mozgások,- 

mozgássorok pontos 

végrehajtása. 

 

Kapcsolódási pontok:Ének-zene: ünnepkörök dalai, Környezetismeret: egészségmegőrzés – egészséges életmód. 
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Elvárt és javasolt fogalmak:kitartás, izomerősítés, állóképesség, kar,- és mellizom, terpeszállás, mellső középtartás, magastartás 
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Témakör: 3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 

 

Előzetes tudás:Erőnlétének megfelelő ideig izomerősítő gyakorlatok 

végzése. Gyakorlatok szóbeli irányítással történő végzése. 

 

Óraszám: 

 

40 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai:Általános erősítő és mozgásos ügyességet fejlesztő gyakorlatokat végezése. 

Az együttes, ritmusos és dinamikus mozgás élményének kialakításával a tanulóknál a rendszeres testmozgás iránti igény kialakítása. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Állóképesség növelése.  

Ugrókészség fokozása. Mozgásügyesítés.  

Szóbeli utasítások megértése.  

Tartásjavító és izomerősítő gyakorlatok egyre hosszabb ideig való 

végzése. A fejlesztést segítő, valamint a szabadban is 

alkalmazható sporteszközök használatának elsajátítása (helyi 

adottságokra tekintettel). 

 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 

 Ugrások, szökdelések 

 

Segítséggel: 

 Helyből távolugrás térdrugózással. 

 ugrások, szökdelések 1- és 2 lábon, előre, hátra, 

oldalazva szökdelés, indiánszökdelés, ugróiskola. 

 Fel- és leugrások, alacsony akadály átugrása rövid 

nekifutás után. 

 Függeszkedés, mászás kötélen, bordásfalon 

függeszkedve oldalazás, függeszkedés közben has- 

és lábizom erősítő gyakorlatok. 

 Guruló átfordulás hátra, sorozatban (Down nem!). 

Irányítással: 

 Kúszás, mászás különböző terjedelmű és nagyságú 
akadályok között, nehezített pályán, versenyezve is. 
 

 Állórajt, térdelőrajt alkalmazása, versenyfutás 30-60 m-

es távon. 

 Közepes iramú kitartó futás 

Önállóan: 

 Egyensúlyozó járás gerendán, fordított- és ferdepadon. 

 

Képes legyen a 

mozgások biztonságos 

kivitelezésére. 

 

Legyen kitartása a 

feladatok végzése 

közben. 

 

Legyen fizikai 

képességeinek megfelelő 

állóképessége. 



 

838 
 

 Függeszkedés 

 Gurulások 

 Kúszás, mászás 

 Állórajt, térdelőrajt, futás 

 Egyensúlyozás 

 

Kapcsolódási pontok:Ének – zene: Ünnepkörök dalai; Környezetismeret: Egészségmegőrzés, egészséges életmód. 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:sorozat, állórajt, térdelőrajt, méter, időmérés, stopperóra 
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Témakör: 4. Labdás gyakorlatok Előzetes tudás:Labda pontos átadása, elkapása, 2-3 pattogtatás, egyszerű 

szabályokat betart. 

Óraszám: 

 

45 A témakör nevelési-fejlesztési céljai:Koordinációs képességek fejlesztése, hogy a mozgásos, labdás játékok örömforrást jelenthessenek. 

Egyre biztosabb labdavezetés és irányítás kézzel-lábbal. 

 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladatok: 

 

Dobások, célzások, a labda jellegétől függően (helyből, 

lendületből, egy és két kézzel).  

A labda pattogtatása. 

Egyre biztosabb labdavezetés (kézzel, lábbal). 

Szabályok megértése és betartása. 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 

 Kislabda hajítás 

 Célba dobások 

 Labdavezetés, passzolás 

 Izomerősítés, egyensúlyfejlesztés gimnasztikai labdával 

 

Irányítással: 

 Kislabda hajítás: kidobás dobóterpeszből. 

 Célba dobások egyre távolabbi és egyre kisebb 

célpontokra, zsámolyba: egyre messzebb.  

 Babzsák, zokni, gesztenye célba dobása 

lábujjakkal. 

 Labda eldobása két lábbal. 

Önállóan: 

 Labdavezetés járás, esetleg lassú futás közben 

ügyesebbik kézzel, akadályok megkerülése. 

 Labdavezetés akadálypályán, szlalomban, váltott kézzel. 

 Labdaátadások alsó,- felső,- egykezes,- kétkezes,- 

pattintott átadással, párban, oldalazva, haladva. 

 Labdavezetés, passzolás, a labda elindítása, megállítása 

lábbal, egyenes vonalban, akadályok kerülgetésével. 

 Kapura rúgás álló helyzetből, közelebbről, messzebbről, 

szemből, oldalról. 

 Erősítő, mozgáskoordinációt, egyensúlyt fejlesztő 

gyakorlatok végzése gimnasztikai labdán ülve, hasalva, 

térdelve, a földön, háton fekve, bordásfalnál, állva… 

 

 

 

Képes legyen felmérni az 

eltalálandó cél 

távolságát. 

 

Törekedjen a pontos 

passzra dobáskor és 

rúgáskor egyaránt. 

 

Igyekezzen a 

gimnasztikai labdával 

végzett feladatokat minél 

pontosabban, az 

egyensúlyra figyelve 

végezni. 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás-alakítás: Manipuláció, kézügyesség;Környezetismeret: Egészségmegőrzés, egészséges életmód 
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Elvárt és javasolt fogalmak:távolság, megfelelő erőkifejtés, egyensúly,váltott kéz, labdavezetés 
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Témakör: 5. Sportjátékok elemei Előzetes tudás:Egyszerű szabályokat betartva csoportosan játék. 

Labdát kézzel, lábbal társnak továbbít. 

 

Óraszám: 

 

35 

A témakör nevelési-fejlesztési céljai:A sportjátékokhoz szükséges elemi képességek (célirányos mozgás, szabályismeret alkalmazása, 

tájékozódási képesség, figyelem koncentrációja) fejlesztése, a mozgáskontroll növelése. Labdával mozgásügyesítés, a célirányos 

labdatovábbítások pontosítása. Egy-két sportjáték szabályos játszása. 

Fejlesztési feladatok – Ismeretek- Tananyag: Tanulói tevékenység: Elvárt teljesítmény: 

 

Fejlesztési feladat 

 

Szabályok megértése és betartása.  

Kedvenc sporttevékenység kiválasztása.  

Mérkőzések figyelemmel kísérése, szurkolás. 

Csapatjátékban részvétel. 

Dobások, a labda jellegétől függően (helyből, lendületből, egy és 

két kézzel).  

Legalább 2-3 pattogtatás végezni menet közben. 

Egyre biztosabban labdát vezetni (kézzel, lábbal). 

 

Ismeretek – Tananyag: 

 

 Kislabda-dobás, hajítás 

 

Segítséggel: 

 Kislabda hajítás előkészítése: dobóterpeszből 

kidobás, célba dobás, felső dobás. 

 Kézilabda alapjainak gyakorlása: nyitás, 

passzolás, kapura lövés. 

 

Irányítással: 

 Átadások (egykezes, kétkezes, mellső) 

különböző feladathelyzetekben álló helyzetben. 

 Alapállás, megindulás, megállás. 

 Labdakezelés, átadások álló helyzetben 

(kézkezes, mellső,- pattintott átadás). 

 Folyamatos labdavezetés jobb,- bal, ill. váltott 

kézzel járás közben. 

 Akadályok megkerülése labdavezetéssel 

 Kosárra dobás: egykezes, kétkezes felső dobással 

helyből. 

 Lada átadás gyakorlása párban, menet közben: 

sétálva, futva 

 Védekezés alapelemeinek gyakorlása. 

 Kosárlabda „játék”. 

 Labda továbbítása lábbal, passzolása társnak álló 

 

A megfelelő 

mozgásminták követése. 

 

Labdás ügyesség, 

együttműködési készség 

fokozódása. 

 

Kudarctűrés fejlődése. 

 

A mozgásos játék okozzon 

sikerélményt. 

 

Képes legyen a hálóba, a 

kapuba néhányszor 

betalálni. 
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 Kézilabda 

 Kosárlabda 

 Labdarúgás 

 Zsinórlabda 

 Tollaslabda 

 Pingpong 

 Floorball 

 

helyzetből. 

 Labdakezelés. 

 Labdavezetés. 

 Kapura lövés álló labdával. 

 Kapura lövés párban futva (egy labdát vezet, egy 

védekezik). 

 Labdarúgás játék. 

 Labda átdobása, elkapása a kötél felett. 

 A labda üres területre történő dobása. 

 Nyitás gyakorlása. 

 Szivacslabda ütögetése, felfele, falhoz, párban. 

 Tollaslabda ütögetése, felfele, falhoz, párban. 

 Átütés, szerválás. 

 Ütő fogása, kapura lövés, passzolás társnak. 

labdavezetés. 

 

Kapcsolódási pontok:Ábrázolás-alakítás: Manipuláció, kézügyesség; Társadalmi ismeretek: Kudarctűrés, szabálykövetés 

 

Elvárt és javasolt fogalmak:váltott kéz, labdavezetés, passzolás, kosárpalánk, kapu, gól, két kezes mellső átadás, félidő 
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Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes  

– a vezényszavakat követni, 

– megállásnál, vonulásnál a megfelelő lábrend érzékelésére, 

– irányítással összetett utánzó gyakorlatokat végezni, törekedni az ütemtartásra. 

Ismeri a használt tornaszerek nevét, azok balesetmentes használatát. 

 

A tanuló képes  

– testtömeghez igazodó erőkifejtésre a gyakorlatok végzésekor, 

– mind hosszabb időtartamban végezni az izomerősítő gyakorlatokat, 

– egyensúlyozni változó feltételek között, 

– kitartóan, javuló technikával futni, 

– törekedni az egészséges életmódra és a rendszeres fizikai aktivitásra, 

– a megfelelő mozgásmintát követni. 

 

Adottságainak megfelelő labdás ügyességgel, együttműködési készséggel rendelkezik. 

A tanuló képes 

– aktívan részt venni sportjátékokban, 

– labdát vezetni, labdát továbbítani, 

– mérkőzés játszására egyszerűsített szabályok figyelembevételével. 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HELYI TANTERV 
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 

 



 

845 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

846 
 

Tartalom 
A KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT 

ELLÁTÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA9-10.ÉVFOLYAMÁNAK KÖZISMERETI 

KERETTANTERVE .................................................................................................. 848 

A tantárgyak struktúrája és a hozzájuk tartozó óraszámok ............................................. 852 

Kommunikáció .................................................................................................................. 853 

Számolás-mérés ................................................................................................................ 867 

Állampolgári ismeretek..................................................................................................... 876 

Környezet- és egészségvédelem ....................................................................................... 886 

Ének-zene ......................................................................................................................... 898 

Ábrázolás – alakítás .......................................................................................................... 903 

Képességek, attitűdök: ..................................................................................................... 904 

Digitális kultúra ................................................................................................................. 909 

Testnevelés ....................................................................................................................... 916 

Osztályfőnöki óra .............................................................................................................. 923 

Életvitel és gyakorlat ........................................................................................................ 930 

Gyakorlati képzés előkészítése ......................................................................................... 940 

KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁJÁT 

ELLÁTÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA .......................................................... 948 

11-12. ÉVFOLYAMÁNAK KÖZISMERETI KERETTANTERVE ..................... 948 

Kommunikáció .................................................................................................................. 952 

Számolás-mérés ................................................................................................................ 960 

Környezet és egészségvédelem ........................................................................................ 967 

Testnevelés ....................................................................................................................... 977 

Osztályfőnöki óra .............................................................................................................. 984 

HÁZTARTÁSTAN – ÉLETVITEL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV991 

TEXTIL- ÉS FONALMENTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV ... 1003 

UDVAROS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV ................................... 1029 

 

 

 

 

 

 



 

847 
 

 

 

 



 

848 
 

A KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ 

MUNKÁJÁT ELLÁTÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA9-10.ÉVFOLYAMÁNAK 

KÖZISMERETI KERETTANTERVE 
 

TANTERVI BEVEZETŐ 

 

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven (Nat) és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul. A sajátos nevelési igényű tanulók 

esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A 

nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez 

igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell megszervezni: 

 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van; 

- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 

kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek és 

eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a 

nevelés, oktatás folyamatába; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban az 

önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal összefüggő 

feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve és a 

vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

Célok és feladatok 

 

A készségfejlesztő iskola 9-10. közismereti évfolyamai az általános iskolai nevelés-

oktatás koncepcionális folytatása. A nevelés-oktatás célja az általános iskolában 

elsajátított életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a 

gyengébb vagy sérült funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető 

munkatevékenységek iránti motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek 
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elsajátításához szükséges kompetenciák, magatartásformák kialakítása, a gyakorlati 

képzés sikerének megalapozása. A tanuló megismeri a gyakorlati évfolyamok 

munkatevékenységeit, felkészül a gyakorlati ismeretek és tevékenységek elsajátításának 

megkezdésére. A képzés során a tanuló megismeri, fokozatosan magáévá teszi és 

elfogadja a reális, képességeit, érdeklődését, lehetőségeit figyelembe vevő, számára 

elérhető életperspektívát, kialakítja életcéljait. Megismeri és alkalmazza a segítségkérés 

és elfogadás aktuális helyzethez szükséges formáit, társas kapcsolataiban és 

kommunikációjában kialakul a megfelelő önbizalomra épülő bátorság, a helyes 

önértékelésen alapuló közösségi magatartás. Az eltérő tanulási képességek miatt 

szükséges az egyéni megsegítés és bánásmód alkalmazása, folyamatosan szem előtt 

tartva a gyakorlati felkészítés eredményességének megalapozását. Különösen nagy 

hangsúlyt kell helyezni a gyakorlati tevékenységekkel és a munkavállalással 

kapcsolatosan a kommunikáció fejlesztésére a beszéd értése és a beszédprodukció, illetve 

alternatív kommunikációs eszközök területén egyaránt. A tevékenységek elsajátításának 

érdekében fontos a nagymozgásos fejlesztés a megfelelő állóképesség kialakulásához, a 

finommotoros koordináció fejlesztése a sikeres munka- és feladatvégzéshez. A 

készségfejlesztő iskola olyan nyitott szellemiségű, befogadó intézmény, amelyben minden 

tanuló számára lehetővé válik a képességeinek megfelelő ismeretek elsajátítása, a 

munkatevékenységekben rejlő sikerélmény biztosítása, az eltérő adottságok elfogadása 

és a tanulói közösség ösztönző erejének, lendületének kiaknázása. 

 

Fejlesztési területek - nevelési célok 

 

A tanuló a készségfejlesztő iskola 9-10. évfolyamain erkölcsi nevelés területén megismeri 

a felnőtt életet strukturáló szabályrendszereket, a szabályok betartásának fontosságát. 

Felismeri a cselekvéseket és döntéseket befolyásoló értelmi és érzelmi motívumokat, 

megkülönbözteti a kívánatos és a nem megfelelő viselkedési formákat a társas 

érintkezésben. Folyamatosan alakulnak ismeretei a társait érintő érzelmi 

kapcsolatokról, megéli és tudatosan irányítja saját érzéseit, kiemelten a türelem, az 

együttérzés, a segítőkészség területén. A képzés során fejlődnek a tanuló ismeretei a 

nemzeti öntudat és hazafias nevelés területén a társadalom szerkezetéről, a hétköznapi 

életben végzett munkatevékenységek társadalmi hasznosságáról, a közös nemzeti 

értékteremtésben az egyének munkavégzési feladatáról. Erősödik szűkebb környezetével 

és közösségével való együttműködése. Aktívan részt vesz társadalmi rendezvényeken és 
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külsőségeiben is megjeleníti a társadalmi ünnepek, megemlékezések szimbólumait. 

Fejlesztési területek: 

- Testi és lelki egészségre nevelés 

- Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 

- Médiatudatosságra nevelés 

- A tanulás tanítása, pályaorientáció 

- Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
- Az állampolgárságra, demokráciára nevelés 
- A gazdasági és pénzügyi nevelés 
- Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

 

Kulcskompetenciák 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a 

Nat kulcskompetenciáinak fejlesztése is egyéni, individualizált módon valósulhat meg. 

Mindazonáltal a fejlesztésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek egységesen 

érvényesülniük kell. Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi 

területen való sikerességet is. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az 

egyes kompetenciaterületek nem elszigetelten, hanem kölcsönhatásban jelennek meg és 

fejlődnek. 

- A tanulás kompetenciái 

- A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi) 

- A digitális kompetenciák 

- A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

- A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

- A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

- Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

Egységesség és differenciálás 

 

A készségfejlesztő iskolában az egységesség és differenciálás elve az azonos életkori 

csoportokban történő oktatási rendszerben is biztosítja az egyéni haladási ütemnek, az 

eltérő képességeknek, a reális életlehetőségeknek a figyelembe vételét, az adaptív oktatás 

alkalmazását. Az adaptív oktatás lehetőséget ad az eltérő képességű, másodlagos 

sérülésekkel is küzdő tanulók számára egyéni tanulási utak kijelölésére, a habilitációs és 

rehabilitációs foglalkozások támogató jellegének tervezésére. A fejlesztésben a fő 
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hangsúly nem a műveltségtartalmak elsajátításán, hanem a meglévő képességelőnyökre 

építve az alapvető kompetenciák kialakításán van. Az évfolyamokon a tanulók 

felkészülnek az eltérő érdeklődés és kompetenciastruktúra szerint a gyakorlati 

tevékenységek kiválasztására. A 9-10. évfolyamok során a differenciálást legfőképpen az 

egyéni életlehetőségek, képességek felismertetésén keresztül az eltérő felnőtt életkori 

tevékenységek és a különböző életcélok kitűzésével kell elérni. 
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A tantárgyak struktúrája és a hozzájuk tartozó óraszámok 

 

 

Műveltségi terület 

 

Tantárgy 

Heti óraszám 2tanéves 

óraszám 
9. évfolyam 10. évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kommunikáció 

(Magyar nyelv és irodalom) 

5 5 360 

Matematika Számolás-mérés 

(Matematika) 

5 5 360 

Történelem és 

állampolgári ismeretek 

Állampolgári ismeretek 1 1 72 

Természettudomány és 

földrajz 

Környezet- és 

egészségvédelem 

(Természettudomány) 

2 2 144 

 

Művészetek 

Ének-zene 2 2 144 

Ábrázolás-alakítás 

(Vizuális kultúra) 

2 2 144 

Technológia Digitális kultúra 3 3 216 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

Testnevelés 5 5 360 

Osztályfőnöki óra 

(Közösségi nevelés) 

1 1 72 

 

Egyéb 

Életvitel és gyakorlat 6 6 432 

Gyakorlati képzés 

előkészítése 

 

2 

 

2 

 

144 

 Szabad időkeret 3 3 216 

Összesen 34 34  
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Kommunikáció 

(Magyar nyelv és irodalom) 

 
 

A készségfejlesztő iskolai évfolyamokon a kommunikáció tantárgy felkészít a minél 

önállóbb életvezetéshez és egyszerű munkafolyamatok elsajátításához szükséges 

elsődlegesen verbális és az egyéni sajátosságoktól függően nonverbális információk, 

utasítások, megértésére és az adekvát, a feladathelyzetekben szükséges beszédprodukció 

vagy alternatív kommunikációs csatorna alkalmazására. A tantárgy tanulása során az 

általános iskolai ismeretekre alapozva, az elsajátított képességek szintjéből kiindulva 

kell különös hangsúlyt fektetni a minél érthetőbb kommunikáció kialakítására. Verbális 

kommunikáció esetén cél a helyes hangképzés, a minél érthetőbb beszéd, a megfelelő 

tartalmi mondanivaló fejlesztése, az olvasott és hallott tartalom megértésének 

gyakorlása, elmélyítése. A nonverbális kommunikációs csatornák alkalmazásában 

lehetőség szerint törekedni kell a minél pontosabb, árnyaltabb kifejezésmódok 

kidolgozására, a gyakorlatban lehető legegyszerűbben alkalmazható, jól érthető 

formában kidolgozott rendszerre. A tantárgy célja, hogy a tanulók nyitottá váljanak 

kommunikációs feladatok megoldására, minél nagyobb motiváció alakuljon ki a 

környezettel történő kapcsolatteremtésre, pozitív tapasztalatokkal éljék meg 

kommunikációs kompetenciájukat. Folyamatosan legyen a tanulónak igénye a környezet 

megismerésére, a kíváncsiság legyen része mindennapi gondolatainak, alakuljon ki, hogy 

a kommunikáció a megismerés egyik fontos eszköze. A tantárgy tanulása során fejlődjön 

a verbális kommunikáció és a metakommunikáció összhangja. A tantárgy feladata 

elérni, hogy a tanulóban fejlődjön az igény arra, hogy környezete közléseit, információit 

megértse és önmagát megértesse környezetével. A tanuló képességeihez mérten 

kapcsolódjon be társas érintkezésekbe, alkalmazza kommunikációs ismereteit, 

alkalmazkodjon a különféle beszédhelyzetekhez. Kommunikációs helyzetekben ismerje 

fel a kapott egyszerű információk lényegét, tudja a kapott ismereteket megfelelően 

értelmezni és képes legyen véleményt alkotni, élményeit megosztani. Próbálja a 

gyakorlati tevékenységekhez szükséges ismereteit írásos kommunikációval is bővíteni, a 

mindennapi tevékenységekhez kapcsolódó olvasási és írási feladatokat elvégezni. Egyre 

bővebb szókinccsel legyen képes érzéseit, kívánságait, problémáitkifejezni. 

 

A tantárgy tanítása különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén a 

szabályok megértésének és a társadalmilag elfogadott viselkedési normák 
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alkalmazásának támogatásával, a közösségi lét és kommunikáció összhangjának 

erősítésével, a verbális és nem verbális kommunikációs jelzések 

összhangjánakelősegítésével. 

 
A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén elősegíti a közvetlen környezet 

megismerését, a nemzeti jelképek, ünnepek kommunikációs szokásrendszerének, 

jelentőségének és értékeinek megértését. A tantárgy az állampolgárságra és 

demokráciára nevelés területén szerepet játszik a nyomtatott és elektronikus sajtó 

híreinek megismertetésén, figyelésén keresztül a demokratikus intézményrendszer 

működésének és eseményeinek értelmezésében, a demokratikus jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának támogatásában. 

 
Az önismeret és társaskultúra fejlesztését a saját tapasztalatok társakkal történő 

megosztásával, a más személyekkel kapcsolatos események iránti érdeklődés 

felkeltésével támogatja. 

 
A családi életre nevelés területét az együtt élés szabályainak, a családi eseményeken 

történő viselkedésnek a megerősítésével, a családi és párkapcsolatok fontosságának 

tudatosításával szolgálja. 

 
A testi és lelki egészségre nevelés fejlesztési területet az érzelmi élettel és az egészséges 

életmóddal kapcsolatos kommunikációs kultúra megismerésével segíti. 

 
A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területet a gyakorlati tevékenységek 

veszélyeinek és a balesetek elkerülésének felismertetésével támogatja. Elmélyíti a 

fenntarthatóság és környezettudatosság fejlesztési terület ismereteit a tevékenységekhez 

szükséges eszközök, anyagok és energia felhasználásával kapcsolatos tudatosság 

irányításával. 

 
A pályaorientáció területét a tantárgy a gyakorlati munkavégzés szabályainak, 

lehetőségeinek, fontosságának bemutatásával és az egyéni érdeklődés felismertetésével 

segíti. 
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A gazdasági és pénzügyi nevelés fejlesztési területen a tanuló egyre jobban megismeri a 

felnőtt társadalom munkaalapú berendezkedését, a családi munkamegosztás 

fontosságát. Médiatudatosságra nevelés területén a tantárgy segít elsajátítani az 

audiovizuális eszközök helyes és mértékletes alkalmazásának szabályait, a média 

alkalmazásátinformációszerzésre. 

 
A tanulás tanítása fejlesztési területen a tantárgy segíti a változások megismerésében a 

kommunikációs technikák alkalmazásának elsajátítását. 

 

 
 
 

Témakör 1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés. Javasoltóraszám: 

60 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Ismerkedni saját lakóhelyével, eligazodni a környezőutcák 

térképén, felismerni a nevezetes épületeket ésfunkcióit. 

2. Társalgásba bekapcsolódni, véleményét bátranelmondani. 

 
 

Fejlesztésiismeretekéstevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

 

1. Folyamatosan, megfelelő szókinccselbeszélni. 

2. Beszédét rokon értelmű szavakkal színesíteni. 

3. Ismereteit és önállósága fokátbővíteni. 

4. A környező utcák térképéneligazodni. 

5. Nevezetes épületeket (ország, főváros, saját település) felismerni és azok 

funkcióitismerni. 

6. Saját lakását segítséggel leírni éslerajzolni. 

7. Tárgyakat észszerűen elrendezni alakásban. 

 
 

Fejlesztési ismeretek 

 

1. Beszédtechnika javítása. Légző-, fújó-,szívógyakorlatok. 

2. Nyelvi kifejezésformák használata az olvasás, írás, beszédsorán. 

3. Szókincsfejlesztés. 
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4. Meglévő ismeretek bővítése különböző témakörökben az olvasás segítségével 

(egészségügyi-, háztartásiismeretek). 

5. Szabadidő tervezése (aktív pihenés), családi események,ünnepek. 

6. Tapasztalatszerzés a településen (utcán). (Budapesttérképe). 

7. Az iskola környékéről térképkészítése. 

8. Lakás alaprajza,helyiségek. 

9. Használati tárgyak praktikus elhelyezése alakásban. 
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Tanulói tevékenységek 

1. Artikulációs gyakorlatok, a kiejtésjavítása. 

2. A tanult nyelvtani kifejezések, fordulatok alkalmazása. 

3. Nyelvtani fogalmakról tanultak elmélyítése (szó, mondat,hang, betű, mondatfajták 

egyes és többes szám, jelen és múltidő). 

4. Szógyűjtés adott hanggal, szótaggal, szóvégihanggal. 

5. Szavak gyűjtése (szófajok szerint azonos alakú, többjelentésű szavak, szinonim 

fogalmak,ellentétpárok). 

6. A szövegértés folyamatos ellenőrzése változatostémákban (Egészségmegőrzés, 

káros szenvedélyekkialakulásánakmegelőzése). 

7. Tisztítószerek, élelmiszerek, háztartási gépek használati utasítása. 

8. Ételreceptek, prospektusok, közlekedési fogalmak,menetrend, 

műsorújság. Virágápolással kapcsolatos tartalmakértelmezése. 

9. Családi alkalmakkal, ünnepi eseményektervezésével, ajándékozással 

kapcsolatos tapasztalatokmegosztása. 

10. Séta, nevezetességek, kirakat nézése (alkalmas ajándékkeresése). 

11. Budapest térképének tanulmányozása, ismerős helyekkeresése. 

12. Helyek bejárása, saját útvonalmegrajzolása. 

13. Lakás, otthon (alaprajz, jellemzők: helységek, sajátlakrész, szépítése). 

14. Berendezés megfigyelése különbözőlátószögekből. 

15. Tárgyak csoportosítása (funkció,összehasonlítás). 

Fogalmak Aktuális nyelvtani fogalmak és szabályok, felmerülő fogalmak 

tisztázása, értelmezése. Időpont, időtartam, késés, 

pontosság,szükséges holmik, luxuscikkek, nevezetes helyek (Vár, 

Parlament), útkereszteződés, mellékutca, járdasziget, egyirányú utca, 

vizes helyiségek, lakószobák, mellékhelyiségek, szerszámok, 

eszközök, háztartási gépek, dísztárgyak. 
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Témakör 2. Olvasás - írás Javasoltóraszám:120

óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Az olvasottakat rövidenösszefoglalni. 

2. Mondatot helyesen leírni, az esetleges hibákatkijavítani. 

 
 

Fejlesztésiismeretekéstevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Egyszerű, tagolt szöveget olvasni, az olvasottakat rövideösszefoglalni,értelmezni. 

2. Olvasási technikáját fokozatosanjavítani. 

3. Rendezett külalakkal, olvashatóan írni, egyszerűhibákat megtalálni,javítani. 

4. Szavakat csoportosítani és azokatleírni. 

5. Törekedni a pontos és tempos munkára. 

6. Valós eseményeket néhány mondattalmegfogalmazni. 

7. Rövid történetet, irodalmi alkotást elolvasni, a szereplőket önállóan jellemezni, 

történetet kérdések segítségével elmondani. 

8. A feladatot és a kérdéseket megérteni, a helyes választ jelölni (utasítás szerint x 

vagyaláhúzás). 

9. Adott űrlap kérdéseire megfelelő válaszokat beírni,törekedni a feladat 

önállómegoldására. 

10. Megfelelő tevékenységet hozzárendelni az időpontokhoz.Képeslapot, levelet írni (lap 

vásárlásától a feladásig, borítékot megcímezni önállóan vagy segítséggel). 
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Fejlesztési ismeretek 

1. Olvasás gyakorlása,újságolvasás. 

2. Rövid novella, vers, meseolvasása. 

3. Petőfi: János Vitéz. A mű feldolgozásai (színházi,rajzfilm). 

4. Szabadon választott irodalmi mű közös feldolgozása (a tanulók képességei 

szerint választott hosszabb irodalmi alkotás). 

5. Mondatértelmezése. 

6. Írás gyakorlása. (írás tempójánakfokozása). 

7. Az írás külalakjának, rendezettségének tudatosjavítása. 

8. Személyi adatok ismerete, helyesleírása. 

9. Kérdőív, tesztlapkitöltése. 

10. Önálló fogalmazásírása. 

11. Levél, üdvözlőlap önálló megírása,megcímzése. 

12. Keltezés értelmezése és helyesleírása. 

13. Napirend leírása, jegyzet, emlékeztető, esetleg naplókészítése (naptárban). 

14. Hallott szövegből szavak gyűjtése,írása. 

15. Önellenőrzés. Hibák megtalálása ésjavítása. 

 
 

Tanulói tevékenységek 

1. Hangos olvasás megfelelő intonációval,kifejezően. 

2. Olvasási tempó változtatása (lassú,gyors). 

3. Némaolvasás. 

4. Kereső olvasás (adatok, témák,ismeretek). 

5. Egymás kézírásánakolvasása. 

6. Egybeírt mondat szavakrabontása. 

7. Mese, történet folytatása, végvariációk alkotása adotttörténetből. 

8. A tartalom meghallgatása, szemelvények (1-1 versszak) önálló olvasása,megtanulása. 

9. Beszámolás azolvasottakról. 

10. Dramatizálás. 

11. Az olvasottak kiegészítése sajáttapasztalatokkal. 

12. Másolás, írás, diktálásután. 

13. Űrlap kitöltése személyiadatokkal. 

14. Szavak írása másolással, tollbamondássalidőre. 
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15. Levél közös megfogalmazása hiányzó osztálytársnak.Rövid üdvözlet küldése 

osztálytársnak (papír alapú, e-mail,sms). 

16. Egy nap eseményeinek önálló leírása néhány mondatban(napló, naptáribejegyzés). 

17. Elemi szövegelemzés (élethelyzetek, érzelmek,emberi kapcsolatok 

felismerése,megértése). 

18. Személyére vonatkozó kérdések elolvasása, helyes válasz 1-1 szóban. 

19. Általános tájékozottságra irányuló kérdésekre helyes válasz kiválasztása,jelölése. 

20. Megadott időpontokhoz tevékenységek írása, időrendbeállítás keltezésalapján. 

21. Rövidebb szöveg áttekintése, saját munka összehasonlításaa társakéval. 

22. Hírek gyűjtése az ország különböző tájairól(események, szereplők,helyszínek). 

23. Ételrecept felolvasása, hozzávalók kigyűjtése a szövegalapján (saját tapasztalat 

megosztása társaival, kóstoló,kínálás). 

24. Szabadidő kulturált eltöltése, a könyvtár használata (kölcsönzés, könyv, CD, DVD), 

saját hobbi megtalálása, a magányos éstársas alkalmak egészséges arányának 

megkeresése. 

Fogalmak Olvasási technikával kapcsolatos kifejezések. Ismeretlen fogalmak 

értelmezése, régi és népies kifejezések. Betűforma, sorköz, 

szóköz, kihagyás, mondat, írásjelek, igazolvány, személyi szám, 

állampolgárság, aláírás felelőssége, lakcím, kerület, irányítószám, 

napló, beszámoló, e-mail, sms, megszólítás, tartalom, aláírás, címzés, 

bélyeg, postaláda, feladás, életkor, kedvenc étel, legjobb barát, 

különböző témakörök, legkedvesebb időtöltés, munka, 

pihenés,szórakozás, elfoglaltság, jókívánság, elköszönés, dátum, 

megye, város, község, falu, tanya, országhatár, perc, másodperc, idő, 

gyorsaság, külalak, lényeges és lényegtelen hibák, főzés, sütés, 

párolás, saját könyv, kölcsönzés, határidő, könyvtári kölcsönzőjegy. 
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Témakör 3. Médiaismeret. Nem verbális információ 

értelmezése. 

Javasoltóraszám: 

80óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Látott történetet megérteni, erkölcsi ítéletetalkotni. 

2. Reálisan programot tervezni ésegyeztetni. 

3. Saját véleményét udvariasan megfogalmazni (az őszinteség ésaz 

udvariasság szükségessége egyedihelyzetekben). 

 
 

Fejlesztésiismeretekéstevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Könyveket (információhordozókat)rendeltetésszerűen, kíméletesenhasználni. 

2. Elemi ismeretek szerezni a megismert történelmikorokról. 

3. Egyszerűbb szövegeket önállóan elolvasni ésértelmezni. 

4. Érzelmileg a versekre, művészetialkotásokrahangolódni (irodalom, film, 

képzőművészet, zene,színház). 

5. Nemzeti jelképeket ismerni, jelentőségétmegérteni. 

6. Néhány közmondást, szólást adekvátanhasználni. 

7. Egyszerűbb keresztrejtvényt megoldani, megfelelő szavakat önállóan megtalálni 

ésbeírni. 

8. Eligazodni a tv-újságban, a teletext információi és a műsorok között. 

9. Közlekedési táblákat és jelentésüket biztosanismerni. 

10. A piktogramok információit ismerni ésbetartani. 
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Fejlesztési ismeretek 

1. Klasszikus költőink verseinek hallgatása, olvasása(Himnusz, Szózat, Nemzeti dal, 

rövidebb részletekmegtanulása). 

2. A gyermekek élete a különböző korokban(Kincskereső kisködmön, Pál utcai 

fiúk, illetve napjainkban játszódó novellák, illetvefilmrészletek). 

3. Történelmi regék, mondák megismerése(olvasás, megtekintés,eljátszás). 

4. Kapcsolat a könyvvel. Képregény,szimbólumok. 

5. Szólások, közmondások, szlogenek, reklámszövegek értelmezése. 

6. Könyv, folyóirat, újság, lexikon különbsége.Újságolvasás. 

7. Játék a betűkkel (játékos feladatok írásban), hiányos mondatok 

kiegészítése,keresztrejtvény. 

8. Tv, Videó, DVD műsorának közös megtekintése (ifjúsági filmek, 

filmsorozatokepizódjai). 

9. A valóság és a médiában ábrázolt helyzetek(hihető-hihetetlen) elkülönítése. 

10. Érzelmek megértése nem verbális jelzésekből, azérzelmek megfogalmazása és 

őszinte vállalása(arckifejezések,gesztusok értelmezése). 

11. TV-műsorújságátnézése, állandóműsorokidőpontja. 

12. Ételreceptek, használati utasítások olvasása szükségszerint. 

13. Közlekedési táblák gyalogosokra vonatkozójelzései. 

14. Tágabb környezetben használatos piktogramok megtalálásaés értelmezése (mosdó, 

lift közintézményekben,számítógép,mobiltelefon jelzései, kezelési utasítások). 

 

Tanulói tevékenységek 

1. Könyv vásárlása, megbecsülése, saját könyv,kölcsönzés. 

2. Olvasmányok közös olvasása,megtárgyalása. 

3. A szövegek értelmezése, átfogalmazása, történetbefoglalása. 

4. Szemelvények, történetek olvasása, meghallgatása, megnézése felvételről. 

5. Versek hallgatása. A füstbe ment terv című vers közöselolvasása. 

6. A teljes művek végighallgatása, az 1. szakasz pontosmegtanulása, éneklése. 

7. Történet elmesélése ábrák (képsorozatok) segítségével,képi ábrázolások 

értelmezése (időrend,összefüggések). 
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8. Audiovizuális eszközök szakszerű használata(bekapcsolás, hangerő szabályozása). 

9. Fim(részlet) megtekintése,megbeszélése. 

10. A filmekben látottak és a valóság viszonya, példákgyűjtése, csoportosítása (az 

utánzás veszélyeinektudatosítása). 

11. Következtetések, reakciók (képek, mozgóképek értelmezése,saját viselkedés elemzése 

videofelvétel, fotó alapján), helyes-helytelen differenciálása. 

12. Hosszabb, bővített mondatba megfelelő állítmánykiválasztása, beírása. 

13. Tv-újság olvasgatása, adott műsorok keresése időpont éscím alapján. (Teletextről 

műsor kiválasztása,megkeresése). 

14. Programfüzet átnézése (kulturális és szabadidő programok,helyi programok). 

15. Gyűjtés,értelmezés. 

16. Vásárlási lista összeállítása receptalapján. 

17. Eszközök használata a használati utasításszerint. 

18. Tanulmányi séta során táblák gyűjtése,jelentése. 

19. Piktogramok gyűjtése, értelmezése (ki talál többet, mitjelent?). 

20. Levélben kapott feladat néma elolvasása,elvégzése. 

21. Keresztrejtvény közösmegfejtése. 

22. Versenyek, játékok (kvíz, szójáték, kitalálós, most mutasdmeg). 

Fogalmak mesebeli lények (kitalált lények), tv-csatornák, játék- és 

ismeretterjesztő filmek, vetélkedők, valóság, fantázia. Felmerülő 

ismeretlen fogalmak tisztázása, régi korok, történelmünknagyjai, 

mozi, színház, koncert, néző múzeumok, 

szabadtériprogramok,meghatározások, szó kiegészítése, 

folytatása, rokon értelmű szavak, címzett, piktogramok és 

jelentésük. (Veszélyt jelző piktogramok, színek, rövid feliratok). 

Rokonértelmű szavak, múlt-, jelen- és jövő idő, ismeretlen 

szavak magyarázata, irigy, jószívű, segítőkész, vers, rím, ritmus, 

ismeretlen kifejezések magyarázata, versek szavainak 

értelmezése, megbeszélése, a teletext címszavai. 
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Témakör 4. Társas kapcsolatok. 

Konfliktuskezelési technikák. 

Javasoltóraszám: 100 

óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Az alkalomnak megfelelően viselkedni, a felnőttfelügyelet 

időleges megszüntetési körét bővíteni (kirándulás, 

klubfoglalkozás). 

2. Beilleszkedni és alkalmazkodni kisebb és nagyobbközösségekbe. 

 
 

Fejlesztésiismeretekéstevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Röviden, lényegre törően, jól artikuláltantelefonálni. 

2. Saját és mások viselkedését helyesenmegítélni. 

3. Megbízható, őszinte kapcsolatokatkialakítani. 

4. Az önértékelést és helyzetfelismerést folyamatosanerősíteni. 

5. Véleményt megfogalmazni, megvédeni és vállalni(külön figyelemmel a családon 

belüli- és a munkahelyi erőszak érzékelésére,elhárítására). 

 
Fejlesztési ismeretek 

1. Telefonálás (vonalas és mobilkészüléken). 

2. Kapcsolatteremtési módok különböző szituációban (példák gyűjtése a 

mindennapok eseményeiből). 

3. Viselkedési helyzetek megoldása (példák gyűjtése ésa megoldási 

javaslatokmegbeszélése). 

4. Az együttélésszabályai. 

5. A társadalmi együttélésre jellemző kifejezések és szólások, közmondások 

megértése (rövid történetekkel illusztrálva a szólásokat,közmondásokat). 

6. Szabadidőben végzett tevékenységek viselkedésiszabályai. 

7. Illemszabályoknyaraláskor. 

8. Mindennapos élethelyzetek, viselkedésiszokások feldolgozása. 

9. Különböző társadalmi szerepek elfogadása,összehasonlítása. 
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10. A korlátozottság elfogadása, saját lehetőségekfelmérése, vágyak megtervezése, 

függés előnyei. 

11. Beszélgetés és helyzetgyakorlatok különbözőtémákról, 

különbözőszemélyekkel. 

12. Munkahelyi viselkedési szokások és problémásszituációk megbeszélése. 

13. Családikapcsolatok. 

14. Párkapcsolatok. 

15. Elfogadhatatlan helyzetek érzékelése, erőszakkezelése. 
 

Tanulói tevékenység 

1. Telefonbeszélgetés gyakorlása mesterségesen kialakított ésvalós helyzetekben (tárcsázás, 

üdvözlés, beszélgetés, ismerőssel, idegennel). 

2. Tájékozódás atelefonkönyvben. 

3. Helyzetgyakorlatok (buszon maradt a táskád, a buszelmegy/,levél, csomag feladása a 

postán/, gyógyszer vásárlása/, rendőrségi igazoltatás/, rendkívüli közlekedési változáskor 

segítség kérése az utazási cél eléréséhez, utazásnál, vásárlásnál ki viszi a csomagot/ ha 

nincs elég hely, ki üljön le /autóban ki hova üljön /öltözködés, tisztálkodás, köszönés, 

hangoskodás, alkalmazkodás, milyen közös programot szervezzenek). 

4. Helyzetgyakorlatok (valaki elvesz a táskádból valamit/, valaki helytelenül bánik a 

háziállatával/, falra firkálást lát/, kicsikjátékátzavarják/, késik a megbeszélt helyszínről/, le 

kíván szállnijárműről, de áll valaki az ajtóban/, rosszindulatúmegjegyzést tesznek 

jelenlétében valakire, hogyanreagáljon). 

5. Milyen ember, - akinek a szeme sem áll jól/, - lógatja az orrát/, - vigyorog, mint a 

vadalma /(további példák gyűjtése,értelmezése). 

6. Milyen a viszony, ha –együtt vannaksülve-főve. 

7. Mit jelent – lóg a nyakán, - kellemetlenül érintette az eset, - megrázó élmény, - 

eltávolodtak egymástól, - távol kerültek egymástól. 

8. A környezet hierarchikus felépítésének megtanulása, különböző viszonyulási módok 

gyakorlása, alkalmazása. (családiviszonyok, főnök,beosztott). 

9. Önmaguk elhelyezése a rendszerben, alá – fölérendeltség megértése,elfogadása. 

 



 

866 
 

10. Irányított beszélgetés, segítségkérés lehetősége, biztonság(Késve érkezés a munkahelyre, 

nincs kedve munkába menni, a rábízott feladatot nehézsége miatt nem tudja megoldani, 

elrontottaamunkadarabot, kigúnyolja munkatársa, beteg, szabadságra megy, nem talál 

valamit, megkapja a fizetését és társai inni,szerencsejátékoznihívják, otthonlakik, kell-e 

hazaadnia a fizetéséből). 

11. Párkapcsolatok, barátság, szerelem (a kapcsolatok helyesés helytelen kezelése) 

példákon keresztülhelyzetelemzés,állásfoglalás. 

12. Milyen az igazi barát, mi engedhető meg az iskolában, mikorvan a testi szerelem ideje, 

partnercserék, betegségek, védekezés, házasság. 

13. A hazajárás ideje, munkamegosztás otthon, egyedüllét szükségessége, annak 

közlési módja (viselkedés az aktuális családi körülményeknekmegfelelően). 

Fogalmak Az előforduló szavak, kifejezések értelmezése. Nyilvános telefon, 

telefonkártya, telefonszám, mobil telefon, előfizetés, a beszélgetés 

díja, takarékosság. A már tanult udvariassági formák gyakorlása, 

ésbővítésük újabbakkal. Megbeszélt helyzetek helyes megoldásához 

szükséges formulák (térjen ki a konfliktusok elől, ne válaszoljon). 

A tárgyalt helyzetek átlátása, megértése, szükséges fogalmak 

tisztázása. Családtag, munkatárs, alkalmazott, teljesítmény, 

önzetlenség, hűség, ragaszkodás, érettség, felelőtlenség, házirend, 

napirend, kötelességtudó, megbízható. 

 

 

 

Összegzett 

tanulási 

eredmények 

a 

kétévfolyamo

sciklusvégén 

A tanuló 

1. igényli az olvasást, 

2. képes az olvasott szöveg megértésére, a tartalom rövid 

összefoglalására, a tanulságoklevonására, 

3. képes olvasható írásra rendezettkülalakkal, 

4. képes egyszerű hibákat megtalálni,javítani, 

5. képes kapcsolataiban megbízható és őszinteviselkedés tanúsítására, 

saját maga és mások helyesmegítélésére, 

6. képes nyilvános helyen feltűnés nélkülibeilleszkedésre. 

7. a tanultak önálló alkalmazására jóhelyzetfelismeréssel, 

8. a kommunikációs eszközök és sajtótermékekkínálatából 

korosztályának, érdeklődésének megfelelőtartalmakkiválasztására. 
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Számolás-mérés 
(Matematika) 

 

A számolás-mérés tantárgy megerősíti az általános iskolában elsajátított ismereteket, 

készségeket és megalapozza a minél önállóbb életkezdéshez és a gyakorlati 

tevékenységek elsajátításához szükséges számolási, számítási és mérési ismereteket. A 

tantárgy tananyagának elsajátítása során folyamatosan törekedni kell a mindennapi 

élethez, önellátáshoz, munkatevékenységekhez gyakorlatba ágyazottan kapcsolódó 

feladatmegoldásokra, kerülni kell a túlzott elméletieskedést, fontos a műveletek 

tapasztalati megerősítése különböző mérő- és szemléltető eszközökkel. Nagy hangsúlyt 

kell helyezni a gyakorlati oktatást megalapozó hossz-, súly-, terület-, kerület-, 

térfogatmérések megtapasztalására, a több, kevesebb mennyiségek felismerésére és a 

szükséges 

tevékenységhezazelégségesmennyiségmeghatározására,azalapanyagokbeosztásának 

megalapozására. A számolási műveletek gyakorlásán és az alapvető logikai feladatok 

megoldásán túl a tantárgy feladata a felnőtt lét megismerését segítő térbeli és időbeli 

tájékozódási ismeretek bővítése, a mindennapi feladatok tervezéséhez szükséges 

szempontok figyelembevételével. A térbeli tájékozódás segítése érdekében fontos a 

közvetlen környezetben és a tágabb környéken történő eligazodás segítése, a közlekedési 

útvonalak feltérképezése. Az időbeosztás és az idővel történő gazdálkodás állandó 

gyakorlása, a rendszeresség és a tervezés fontosságának hangsúlyozása elősegíti az 

önszabályozás kialakulását. A számolás-mérés tantárgy tanítása lehetőséget ad a családi 

pénzbeosztás szempontjainak megismerésére, a munkabér értékének felismertetésére, a 

jövedelmek beosztásának tervezésére, a vásárlások során a fontos és nem szükséges áruk 

elkülönítésére, a fölösleges költekezés és túlköltés megelőzésére. 

 
A számolás-mérés tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés terén a 

szabályok betartására, a kitartásra és pontosságra neveléssel, a takarékosság 

szempontjainak felismertetésével és a mennyiségek igazságos elosztására és arányos 

beosztására nevelésével. 

 
A családi életre nevelés terén felkészít a lakókörnyezetben történő eligazodásra, a havi, 

heti és napirend munka, tanulás, pihenés, szórakozás ésszerű beosztására és családi 

jövedelem beosztásának megismerésére és tervezésére. A fenntarthatóság, 
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környezettudatosság fejlesztési területen támogatja a takarékos, beosztó életvitel 

tervezésének és kivitelezésének elveit. 

 
Pályaorientáció területén segíti a munkavégzéshez kapcsolódó mérési tevékenységek és 

számítási műveletek megismerését és elősegíti a szükséges segédeszközök tervezését. 

 
Gazdasági és pénzügyi nevelés területén felkészít a minél önállóbb életvitelhez szükséges 

gazdálkodási és takarékossági feladatok ellátására. A tanulás tanítása területen segíti az 

önálló tervezéshez, gondolkodáshoz szükséges adatok felismerését és gyűjtését. 

 
A tantárgy a hatékony, önálló tanulás kompetenciaterület fejlődésében az önálló 

ismeretszerzés és minél önállóbb következtetések levonásának támogatásával járul 

hozzá. 
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Témakör 1. Térbeli és időbeli tájékozódás Javasolt óraszám: 

80 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. A térbeli, időbeli tájékozódástfejleszteni. 

2. Helyesen értelmezni a mindennapi életben használt 

földrajzi kifejezéseket, és spontán beszédben helyesen 

használni a tanultakat. 

 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Otthonosan és felelősségteljesen mozogni az iskola és otthona környékén. 

2. Ismerni az otthon - iskola útvonalát, eligazodni akörnyező utcákban. 

3. Alapvető térképismereteit (égtájak, földrészek és néhány ország 

megmutatása)bővíteni. 

4. Eligazodni Magyarországtérképén. 

5. Megérteni az időbeliség, és az időtartamokköztinagyságrendbeli különbségeket. 

6. Időpontot pontosan meghatározni kétféle óraalapján. 

7. Az időt hasznosan eltölteni, és jólkihasználni. 

8. Tájékozódni tágabb időhatárokonbelül. 

9. Érdeklődni történelmi események, és személyekiránt. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Tájékozódás az otthon és az iskolakörnyékén. 

2. Alapvető földrajzi ismeretek, térképolvasás, jelzések értelmezése. 

3. Magyarországtérképe. 

4. Idő. Az időfogalom szűkebb és tágabb kiterjedése (múlt – jelen –jövő). 

5. Az óra, napirend, hetibeosztás. 

6. Időegységek a naptól az évig (év, évszakok,hónapok). 

7. Ismerkedés régmúlt korokkal (történelmiidőszakok). 
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Tanulói tevékenységek 

 

1. Tájékozódás szűkebb környezetben: az iskola minden helyiségének, 

dolgozójának, azokmunkahelyeinekmegismerése, lehetőség szerint azok 

felkeresése, az ott kapott megbízatások önálló teljesítése. 

2. Az iskola címének elmondása,leírása. 

3. Lakóhely, iskola megmutatása a település térképén.(Budapest térképén). 

4. Járművek, útvonalaik tanulmányozása térképen, (BKVtérképen), egyes útvonalak 

bejárása, felidézése atérképen. 

5. Saját lakcím leírása, bejelölése a térképen,egymás„meglátogatása” (útvonal 

meghatározása). 

6. Égtájak nevei, értelmezésük (Településünktőlészakra, Budapesttőlészakra). 

7. A földgömb. Magyarország és Budapesttérképénektanulmányozása, piktogramok, 

színjelzések értelmezése. 

8. Távolságok becslése, lemérése, átszámítása. Autóutak, vasútvonal „bejárása”. 

Piktogramokértelmezése. 

9. Látogatás a Planetáriumban, csillagok, bolygók, a Nap, aFöld fogalma, a földgömb 

tanulmányozása, tengerek, óceánok, földrészek helyénekmeghatározása. 

10. Híradások, események helyszínénekmegkeresése. 

11. A Föld különböző tájairól albumok, képes újságoklapozgatása, helyszínek 

megkeresésetérképen. 

12. Időegységek, időtartamok becslése, mérése, időpontokfontossága (nyitva tartások, 

menetrend,TV-műsor). 

13. Időegységek a másodperctől az évszázadig. 

14. Digitális és hagyományos óra jelzéseinekegyeztetése. 

15. Naptári év, tanév meghatározása évszakok periodikusváltakozása. 

16. Születési év és jelen év különbségéből az életkorkiszámítása. 

17. Az év felosztása egy oldalas naptárban nap, hét, hónap, évszakév váltása minden 

variációban tevékenységekidőtartamánakmeghatározása (mennyi ideig tart az iskolaév, a 

tavaszi szünet, az ebéd, egy mondat leírása, egy fogmosás). 

18. Napi tevékenységekidőtartamai. 

19. Napirend készítése a tevékenységekre fordítottidőtartamokkal (összesen 24 óra), 

eseményekhez megfelelőidőegységmegválasztása. 

20. Jelenlegi időpont helyesmegállapítása. 
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21. Időtartamok kiszámítása a kezdési és befejezési időpontból (egy éves időtartam 

érzékelése tavaly ilyenkortól mostanáig, a szünidő hosszát kiszámítani utolsó és első 

tanítási napalapján). 

22. Téli és nyáriidőszámítás. 

23. Beszélgetés régi korokról (történelmi évszámok,értelmezésük). 

24. Régi épületek, bútorok, ruhák, szerszámokmegfigyelése. 

25. Múzeumlátogatások, feliratok, magyarázatok olvasása, értelmezése. 

 

Fogalmak helyiségek, munkakörök, település, megye, kerület, utca, 

házszám, középületek, lakóépületek, közterületek, égtájak, 

földrészek,országok, természeti képződmények, időpontok 

meghatározása többféle módon (fél 8, 7.30, l9.30), másodperc, 

stopperóra,munkaidő, szabadidő, szabadidős tevékenységek, 1 

évvel ezelőtt, 1 év óta, 1 év múlva kifejezések értelmezése, 

régi, ócska, antik, műemlék, időszalag, tömegközlekedés, 

BKV, átszállás, közlekedési csomópont távolsági és 

tömegközlekedési eszközök, Északi sark, Déli sark,Egyenlítő, 

földrészek, országok nevei, időegységek nevei,időtartam, 

tanév, naptári év, évad, szezon, tanítási szünet, szünidő, 

honfoglalás, király, szabadságharc,háborúk. 

 

Témakör 2. Műveletek Javasolt óraszám: 

140 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Képességeinek megfelelő mértékben elvégezni 

aműveleteket, becslési, önellenőrzési képességétfejleszteni. 

2. A feladat megoldását megtervezni, és helyesenkiszámolni. 
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Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Megbecsülni, kiszámítani és ellenőrizni aműveletek eredményét. 

2. Felismerni az ellentétes műveletekösszefüggéseit. 

3. Felismerni a számok nagyságrendjét, alaki, - és helyiértékek különbségétmegérteni. 

4. Egyéni képességek szerint elolvasni a számokat ésreálisan 

megkülönböztetninagyságrendjüket. 

5. A feladatot logikusan átgondolni és a megfelelő műveletet kiválasztani. 

6. Helyesen megfogalmazni a választ a szövegesfeladatban feltettkérdésre. 

7. Megbízhatóan alkalmazni a számológépet, azeredményt becslésselellenőrizni. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Műveletek 100-as körben (egyéni képességekre fokozott figyelemmel). 

2. Számkör bővítése. 

3. Számológép használata (ellenőrzés, önellenőrzés). 

4. Szöveges feladatok (megoldási terv készítése, az eredmény értelmezése, válasz 

megfogalmazása). 

 

Tanulói tevékenységek 

1. A tanult műveletek végzése egyre nagyobb önállósággal egy-és kétjegyű 

számokkal. 

2. Saját színvonalukon önálló számolás, közös ellenőrzés, önálló javítás. 

3. Összetett, több műveletet tartalmazó feladatok végzése, tagok felcserélése 

összeadásnál. 

4. Összeadás és kivonás – az ellentétes műveletek fogalma, ellentétes 

műveletek összefüggéseinek felismerése. 

5. Szorzás, osztás fogalma, előfordulása a mindennapi életben. 

6. Szorzás a számológéppel, ellenőrzése összeadásokkal, osztással. 

7. Számok, műveleti jelek hibátlan beütése, az eredményellenőrzése fordított művelettel. 
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8. Nagy számok kiolvasása, ezres, 10- és 100 ezres számjegyeinek megszámlálása, 

nagyságrendjük megállapítása, teljes számok elolvasása. 

9. Helyértékek megállapítása. 0-t tartalmazó számok kiolvasása, 1, 2, 3, és négyjegyű 

számok elolvasása, írása diktálás után, számjegyek egymás alá írása, nagyságrendek 

megállapítása. 

10. Árak nézegetése árjegyzékekben. 

11. Számok olvasása, nagyságrendek összehasonlítása. 

12. Alaki- és helyi érték differenciálása. 

13. Telefonszám lejegyzése, elolvasása.  

14.  Szöveges feladatok megbeszélése, szükséges műveletek megállapítása, elvégzése, 

ellenőrzése, a kapott eredmény értelmezése, eredmény szöveges megfogalmazása. 

 

Fogalmak egyesek, tízesek, százasok helye, maradék hozzáadása, számok nevei 

tízezertől, olcsó, drága, akció, leértékelés, sorrend, ellenőrzés, 

becslés, kitörlés, javítás, kérdés tisztázása, megválaszolása szóban 

plusz és mínusz jelentése, a számolásnál és a mindennapi életben, 

tízezer, százezer, millió, szám, számjegy sorszámfogalmak 

különbsége, számológép-számítógép különbsége, tervezés, 

végrehajtás, válaszmegfogalmazása 

 

Témakör 3. Mértékegységek, mérések, a pénz Javasolt óraszám: 

140 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. A pénzzel kapcsolatos felelős gondolkodástkialakítani. 

2. Takarékosság szükségességét megérteni,elfogadni. 
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Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Kiválasztani és helyesen alkalmazni a megfelelő mérőeszközt, pontosanmérni. 

2. A pénz gondos kezelését, megőrzésének módjátismerni. 

3. Differenciálni a szükséges és aluxuscikkeket. 

 
 

Fejlesztési ismeretek 

1. Mérési gyakorlatok, mértékegységek, mérések. 

2. A pénz, pénzkezelés, bankiismeretek. 

 
 

Tanulói tevékenységek 

1. Különböző típusú mérésekhez megfelelő eszköz kiválasztása, mértékegység 

meghatározása. 

2. Mérőeszközök használatának megfigyelése különbözőüzletekben. 

3. Mérőeszközök helyeshasználata. 

4. Egymás testmagasságának mérése,összehasonlítása. 

5. Egymás testsúlyának becslése, mérése, adatokfeljegyzése, mérések megismétlése 

fél év után, változáskiszámolása. 

6. Mennyiségek növelése, csökkentése, értékek önállómegállapítása, leírása. 

7. Súly- és térfogatmérések atankonyhán. 

8. A napi gyakorlatban használt mennyiségekkelkapcsolatosfogalmak megismerése 

(csipetnyi só, csepp ecet, borsónyi, diónyi, morzsányi, ujjnyi, hajszálvékony). 

Hosszúságmérés a szövéssel kapcsolatos nagyságrendben. 

9. Mért adatok összehasonlítása, szemmérték ellenőrzéseméréssel, optikai „csalódások” 

ellenőrzése (egyenlő, pedigeltérőneklátszik). 

10. Papírpénzek, érmék felismerése, megnevezése,értékük összehasonlítása. 

11. Összegek kiszámolása,váltások. 

12. Különböző jövedelemforrásokszámbavétele. 

13. Jövedelmek, megélhetési költségek, „rezsi”, villany-, gáz-, telefon-, ebéd-

befizetés, BKV- bérlet nagyságrendje, összehasonlítása. 

14. Számlák befizetésének, pénz feladásánakmegfigyelése. 

15. Vásárlások. 
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16. Üzletekben, katalógusokban árakmegfigyelése. 

17. „Mit vehetnél ennyi pénzből?” becslés,javítás. 

18. Hasonló áruk keresése többkatalógusban. 

19. „Melyik olcsóbb?” Árak és mennyiségekösszefüggése. 

20. Akciós árak, az eredeti és a leszállított árkülönbségének kiszámítása. 

21. Termékek árainak becslése, ellenőrzése „mennyittévedtél?” 

22. Hirdetésekben, plakátokon összegekkeresése. 

23. Különböző szolgáltatások árai. 

24. Pénz beosztása. Szükséges és szükségtelenáruk. 

25. Egyszerűbb banki fogalmak megismerése (bankszámla, bankkártya, átutalás, kamat). 

Fogalmak személy- és konyhai mérleg, mérőszalag, vonalzó, bank, bankkártya, 

csekk, készpénz, jövedelem, adósság, hitel, kölcsön, részletfizetés, 

takarékosság, több, kevesebb, pontosan annyi, nőtt, hízott, fogyott, 

papírpénzek felismerése, címletükről és színükről, megtakarítás, bank, 

posta, csekk, bankkártya, ellenőrző szelvény 

 

 
Összegzett 

tanulási 

eredmények 

a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes 

1. számok (nagy számok) kiolvasására, nagyságrendjük 

érzékelésére, 

2. mérések, mértékegységekalkalmazására, 

3. több művelettel végezhető szöveges feladatokmegértésére, 

szükséges műveletek elvégzésére, 

4. időegységek adekváthasználatára 

5. a számológép megbízhatóalkalmazására, 

6. a pénz fontosságának megértésére, beosztására,megóvására. 
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Állampolgári ismeretek 
 
 

A társadalmi ismeretek tantárgy célja az általános iskolában elsajátított ismeretekre 

építve a felnőtt élet mindennapjait átszövő történelmi, állampolgári és lakóhelyi 

ismeretek elmélyítése, pontosítása. A tantárgy tanulása során a tanuló egyre 

differenciáltabban megismeri az állampolgárságával, személyi okmányaival kapcsolatos 

jogokat és kötelezettségeket, a társadalmi együttéléssel kapcsolatos szabályrendszert. 

Felismeri az állampolgárságához kapcsolódó és a mindennapi társadalmi életben 

előforduló tevékenységeknél a szükséges és elégséges segítségigénylési lehetőségeket, 

képes támogatott módon döntéseket hozni, képviselni saját véleményét, igényeit. A 

lakóhely és a közvetlen környezet közlekedési lehetőségeinek megismerése megteremti az 

alapját a készségfejlesztő iskola külső helyszínein történő feladatvégzéshez szükséges, 

fokozatosan egyre önállóbb közlekedés előkészítésének. A gyalogos, a kerékpáros és 

tömegközlekedési lehetőségek és szabályok feltérképezésével a tantárgy segíti az 

optimális útvonal és a biztonságos lehetőség kiválasztását. Az alapvető történelmi 

ismereteken keresztül a tanuló felismeri a jelenkor társadalmi ünnepeinek fontosságát, a 

jelképek jelentőségét, példamutató elődeink tetteinek értékét. Elmélyül igénye a 

megfelelő külsőségek mellett az ünnepségeken történő aktív részvétel iránt, átérzi a 

hagyományokra épülő aktuális történések fontosságát. 

 
A tantárgy fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelés terén a társadalmi együttélés 

szabályainak betartására törekvő magatartás támogatásával, az alkalmazkodás, a 

közösségi felelősségvállalás tudatosításával. 
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Emlékezetes elődeink pozitív példájának megismerésén keresztül hozzájárul a nemzeti 

öntudat, hazafias nevelés céljainak megvalósításához. 

 
Az állampolgárságra, demokráciára nevelés fejlesztési területet támogatja a személyes 

adatok védelmének, az állampolgári jogok és kötelezettségek igénylésének 

megerősítésével, a demokratikus intézményrendszeren belüli eligazodás segítésével. 

 
Az önismeret és társaskultúra fejlesztésének területén a tantárgy részt vesz a 

lakókörnyezet, a társas közlekedés és a társadalmi megmozdulások, ünnepek egyre 

differenciáltabb megismertetésében, az ezekkel összefüggő szabályrendszerek 

betartásának segítésében. 
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A családi életre nevelés területén a tantárgy nagy hangsúlyt helyez a családi élettel 

kapcsolatos, a demokratikus intézményrendszerhez köthető adminisztratív 

ügyintézések megismertetésére, az ezekhez szükséges segítség igénybe vételének 

lehetőségére. 

 
A médiatudatosságra nevelés fejlesztési terület támogatását szolgálja a tantárgy 

társadalmi eseményekhez köthető tartalmak keresésére, figyelemmel kísérésére 

ösztönző tartalma. 

 

Témakör 1. Személyi adatok. Állampolgári 

ismeretek 

Javasolt óraszám: 

20 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Adatait pontosanismerni. 

2. „Felnőttség” felelősségétmegélni. 

 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Megtanulni, és leírni, (lemásolni) nevét, legfontosabb személyi adatait, érteni, hogy 

a személyes adatok kiadása, és az aláírás felelősséggel jár. 

2. Ismerni a közeli hozzátartozók adatait (nevek, címek, az iskola neve, címe). 

3. Állampolgári jogainak és kötelességeinek néhány területét ismerni. 

4. Az „igazolvány” használatának szabályait ismerni és betartani. 

5. Törekvés a jog- és kötelesség szerinti életvezetésre. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Személyes adatok, az azonosítás módja, igazolása (ujjlenyomat). 

2. A személyi adatok körének folyamatos, bővítése, gyakorlása. 

3. Nyomtatványok, adatlapok kitöltése személyi adatokkal, aláírással. 

4. Rokonsági fokok megismerése. 

5. Rá vonatkozó törvények, szabályok ismerete, azok betartásának szükségessége. 

6. Állampolgári jogok és kötelességek megismerése, rendszerezése. 

7. Egyszerűbb összefüggések felismerése. 

8. Annak ismerete, hogy mire jogosít a személyi igazolvány (útlevél)? 

9. Önérvényesítés. Jogok és kötelességek ismerete. 
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Tanulói tevékenységek 

1. Hivatalos személyi dokumentumok (születési anyakönyvi kivonat, diákigazolvány, 

személyi igazolvány, TAJ kártya, adókártya) nézegetése, használatával kapcsolatos 

ismeretek rendszerezése, használatával kapcsolatos ismeretek. 

2. Szituációs játékok az adatok gyakorlására (személyi dokumentumok használata). 

3. Űrlapok kitöltése, aláírás megfelelő nagyságú betűkkel (pl. útlevél igényléséhez). 

4. Másolás, írás, adatlapokkal való ismerkedés, memorizálás. 

5. Családfa készítése. 

6. Az állam funkcióinak számbavétele (önkormányzat, nyugdíj, parlament). 

7. Állampolgári jogok és kötelességek számba vétele (választások, adófizetés, törvények, 

igazságszolgáltatás, rendvédelem, honvédelem). 

8. Az állam szerepével kapcsolatos szemelvények, cikkek olvasása, riportok 

megtekintése, helyszínek meglátogatása (önkormányzat, rendőrség, okmányiroda, 

posta). 

9. Szerepjáték: választás, különböző funkcióra (ki alkalmas rá az osztályban, a vezető 

kötelességei, a beosztott feladatai). 

10. Rá vonatkozó szabályzatok megismerése (házirend, napirend), a szabályzatok 

összeállításában aktív részvétel. 

 

Fogalmak születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, személyes 

adatok, állampolgár, sajátkezű aláírás, családi és utónév, 

állampolgárság, személyi igazolvány száma, telefonszám, TAJ kártya, 

rokon – ismerős, családfa, önkormányzat hivatalai, parlament, 

törvény, különböző szabályzatokkal kapcsolatos fogalmak, saját 

érdek, választó, képviselet, képviselő, tájékozódás, 
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tapasztalatszerzés, próbálkozás, tanács, tanácsadó 

 

Témakör 2. Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés Javasolt óraszám: 

 20 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Honismeretét fejleszteni, minél több konkrét ismeretetszerezni. 

2. Ismerni a közlekedés legfontosabbszabályait. 

3. A közlekedéshez szükséges jelzéseket felismerni és figyelembe 

venni. 

 

 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Egyszerűbb térképen tájékozódni kis segítséggel. 

2. A domborzati térkép szín-és jelrendszerét érteni. 

3. Megtalálni térképen a lakóhelyét. 

4. Ismerni budapesti nevezetességeket. 

5. Ismerni az útvonalat és járműveket, amikkel az iskolába jár. 

6. Személyes tárgyait, (poggyászát) számon tartani, és magával vinni az utazáshoz 

szükséges iratait. 

7. Gondolatait néhány mondatban elmondani. 

8. Betartani a viselkedési normákat. 

9. Érteni a piktogramokat, megismerni a megállót, állomást jelentő táblákat. 

10. Ismerni a közlekedési csomópontok jellemzőit. 

11. A közlekedéséhez szükséges jelzéseket felismerni és figyelembe venni. 

12. Megtanulni, és alkalmazni a kerékpáros közlekedés szabályait. 

Fejlesztési ismeretek 

1.  A főváros és lakóhelye nevezetességeinek, földrajzi jellemzőinek, élővilágának 

megismerése, térképismeret kialakítása, fejlesztése. 

2. Magyarországról tanult földrajzi ismeretek összefoglalása, rendszerezése 

(felszíni formák, ipari- és mezőgazdasági termelés, nevezetességek, megyék, 
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városok, környező országok, Európai Unió). 

3. A különféle közlekedési eszközökön az utazás feltételeinek megismerése, az utazás 

megvalósítása segítséggel (menetrend, tájékoztató).  

4. Az utazással kapcsolatos piktogramok megismerése. 

5. A közlekedés szereplőinek felelőssége. 

6. A gyalogos közlekedés szabályainak pontos ismerete és betartása 

7. A járművek vezetéséhez szükséges feltételek ismerete és betartása (jogosítvány, és 

képzettség nélkül nem vezethet járművet) 

8. Kerékpározás közben kötelező a közlekedési szabályok betartása. 

Tanulói tevékenységek 

1. Különböző léptékű térképeken tájékozódás, adott helyszín megkeresése, 

meghatározása a szokásos közlekedési útvonalak áttekintése. 

2. Idegenforgalmi kiadványok, fotóalbumok nézegetése, atlasz, feladatlap, 

tankönyvhasználat. 

3. Munka homokasztalon vagy színes gyurmával, terepasztal használata, 

filmek megtekintése és megvitatása. 

4. Tanulmányi kirándulás (a tágabb lakókörnyezet megismerése). 

5. Prospektusok, szórólapok, plakátok gyűjtése, tablók készítése. 

6. Tankönyvhasználat, feladatlapok kitöltése, utazás különféle járműveken. 

7. Szituációs gyakorlatok. 

8. A szabályok biztos ismerete és gyakorlása. 

9. Mi a teendő, ha leáll a közlekedés valamilyen okból? 

10. Alternatív közlekedési lehetőségek. Kerékpáros közlekedés a „KRESZ” parkban, 

illetve gyér forgalmú utcán. 

11. Képek válogatása, csoportosítása (épületek funkciója, kora szerint). 

12. Közlekedés fokozott önállósággal, az utazások megtervezése, a szükséges 

eszközök, előkészítése, ellenőrzése indulás előtt (igazolvány, pénz, bérlet, 

lakáskulcs, útravaló). 

13. Közlekedési táblák, jelzések ismerete. 

14. Helyzetgyakorlatok, filmek megtekintése, a szituációk megbeszélése. 

15. Tanulmányi séta. 
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16. Balesetek megelőzése, szabályok betartása, ill. felelőtlen közlekedés 

következményeivel kapcsolatos film megtekintése és megbeszélése. 

17. Önálló közlekedés adott helyre, adott helyről. 

Fogalmak ország, haza, főváros, nagyváros, lakóhely, domborzati, 

gazdasági, utca térkép, nevezetesség, turista, idegenforgalom, 

külföld, belföld, nemzeti büszkeség, Európai Unió (zászló, 

Himnusz), uniós jogok (munkavállalás, utazás), közlekedési 

szabály, segítség kérése, érvényes jegy, érvényes bérlet, 

megállók, állomások, pályaudvarok, 

információ, piktogramok, kicsinyítés, helymeghatározás, 

tájékozódás, körültekintés, megfontoltság, menetrend, menetidő, 

késés, útravaló, poggyász, helyjegy, jelzőtábla, KRESZ, kötelező 

betartani, büntetés, felelőtlen – felelős, közlekedési táblák, 

tájékoztató táblák felismerése, megnevezése, szabályos – 

szabálytalan, szabálysértés, büntetés, kerékpárral, kerékpározással 

kapcsolatos megnevezések, fogalmak 

 

 

 

 

 

Témakör 3. Történelmi ismeretek – 

Társadalmi ünnepek 

Javasolt óraszám: 

32 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Az ünnepek tartalmát és jelentőségétismerni. 

2. A körülötte zajló politikai és társadalmi eseményeketfigyelemmel 

kísérni. 

 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 
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Fejlesztési tevékenységek 

1. Tájékozódni a régmúlt, és a jeleneseményeiben. 

2. A tanult történelmi eseményeket és személyeketismerni. 

3. Ismerni az ünnepek tatalmát ésjelentőségét. 

4. Külsőségeiben és tartalmában is képesünnepelni. 

5. Segítséggel észrevenni a környezetében lévő tárgyak, eszközök körében is a változást 

(számítógép, telefon, háztartási gépek korszerűsödése). 

Fejlesztési ismeretek 

1. A tanult történelmi ismeretek felszínen tartása (történelmi korok régmúlttólnapjainkig). 

2. Tájékozódás azidőszalagon. 

3. A történelmi korokhoz kapcsolható helyszínek,épületek megismerése, az eseményhez 

kapcsolható személyek, népcsoportokmegnevezése. 

4. Piramisok – fáraók - egyiptomi kultúra, Róma – pápaság – kereszténység – templomok, 

szobrok, képek,ünnepek, 

5. Hősök tere – szobrok, a magyarság híres vezérei, királyai,a kapcsolódóesemények. 

6. Parlament – az országgyűlés tagjainak munkája, választása,az ország 

működése,törvényhozás). 

7. Közlekedési Múzeumban a közlekedési eszközökfejlődése, változása (esetleg utazás 

„nosztalgiajárművön”). 

8. Múzeum, skanzen meglátogatása (felkészülés a látnivalókról, melyik korban készült pl. 

épület, milyen munkát végeztek az ott élő emberek, milyen volt a ruházatukstb.) 

9. Napjainkban lezajló társadalmi eseményekfigyelemmel kísérése (választások: képviselők 

–országgyűlési-, önkormányzati-, európaiparlamenti). 

10. Ünnepekcsoportosítása. 

11. Szokások, normák (öltözködés, terítés, történelmi-, naptárismeret). 

Tanulói tevékenységek 

1. Képválogatás adott eseményekkel kapcsolatban,történelmi személyek felismerése tetteik, 

tulajdonságaikalapján. 

2. Könyvek, feladatlapokhasználata. 
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3. Irányítottbeszélgetés. 

4. Történelmi eseményekről, személyekről filmrészletek,filmek, leírások megismerése, a 

kapcsolódó ismeretek rendszerezése, összefoglalása. 

5. Adott korokkal kapcsolatos jelmezek, jellegzetestárgyak készítése,szerepjáték. 

6. Az ipar, közlekedés régi eszközeiről képek, rajzok gyűjtése,tabló készítése. 

7. Albumok, szórólapok, képek, internetről gyűjtöttanyag. Tanulmányikirándulás. 

8. Néhány országosan ismert vezető nevének, funkciójánakismerete. 

9. Az érintett személyek felismerése,megnevezése. 

10. Aktív részvétel ünnepeken (műsor készítése, szerep vállalása, dekoráció készítése, az 

elkészült műsor, szereplés rögzítése, a felvétel megtekintése és véleményezése, hibák és a 

jól sikerült részekbírálata). 

 

Fogalmak történelem, nemzet, haza, vallás, összetartozás, emlékezet, hagyomány, 

politikai berendezkedéssel kapcsolatos fogalmak (parlamentáris demokrácia, 

nemzeti jelképeink), egyházi, nemzeti, 

állami, családi, társadalmi, ünnepek, történelem, nemzet, haza, vallás, 

összetartozás, emlékezet, hagyomány, politikai berendezkedéssel kapcsolatos 

fogalmak: (alkotmány, parlamentáris demokrácia), 

feltaláló, kísérlet, elavult, egyházi, nemzeti, állami, családi, társadalmi 

ünnepek 
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Összegzett 

tanulási 

eredmények a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Annak tudatosítása, hogy a személyes adatok kiadása, és az aláírás 

felelősséggel jár, személyes dokumentumait épségben kell őriznie. 

Ünnepeink ismerete külsőségeiben és tartalmában, az ünnepi alkalmakra 

készülés lelkesen és aktívan. 

A közlekedési és a balesetvédelmi szabályok ismerete, és annak 

elfogadása, hogy tudás, és engedély nélkül járművet vezetni tilos! 
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Környezet- és egészségvédelem 
(Természettudomány) 

 
 

A környezet- és egészségvédelem tantárgy célja az általános iskolában elsajátított 

ismeretek koncepcionális folytatásaként tovább mélyíteni a tanulók ismereteit az 

emberi szervezet működésével kapcsolatban. A tanulók fokozatosan, egyre 

önállóbban figyelik meg és értékelik testük működését, felismerik az egészségre 

káros, veszélyes helyzeteket, védik egészségüket és ismerik a betegség esetén 

követendő magatartásformákat.  

 

A tantárgy kiemelten foglalkozik az egészséges életmód témakörével, a felnőtt élet 

legfontosabb természetes testi, lelki folyamataival, a kulturált megjelenés, ápoltság 

és egészségmegtartás fontosságával. A tantárgy tanítása során különösen 

hangsúlyos az élő és élettelen természeti környezet összefüggéseinek, 

folyamatainak elmélyítése, kapcsolatának dinamikája az emberi környezettel. A 

tantárgy tanítása során eléri, hogy a tanulók felismerjék mindennapi életükben az 

élő és élettelen környezet hatásait szervezetükre, feladataikra,munkájukra. 
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A tantárgy nagy szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén a természetben és az 

emberi létezésben előforduló másság megismerésében, elfogadásában. 

 
Önismeret és társas kultúra fejlesztési területen az egészséges lelki egyensúly 

megtartásában fontos szerepet játszó érzelmi, hangulati jelek felismerésében, 

kontrolljának alakításában. 

 
Testi és lelki egészségre nevelés területén támogatja a tanuló egészséges életmódra 

törekvését, amely alapját képezi a kiegyensúlyozott felnőtt életnek és megteremti a 

káros szenvedélyek kerülésénektudatosulását. 

 

A fenntarthatóság és környezettudatosság fejlesztési terület ismeretei bővülnek az 

élő és élettelen természet szépségeinek és egyensúlyának megismerése közben, 

amely hangsúlyozza az önálló élettér kialakításának és megóvásának igényét. 

 
A tanulók az anyanyelvi kompetenciaterületen önmaguk és környezetük 

megfigyelésével fejlődnek a szervezetet érő külső és belső hatások, igények 

megfogalmazásában, jelzésében. 

 
A természettudományos és technikai kompetenciaterületen mélyülnek a tanulók 

ismeretei a gyakorlatias természettudományos, különösen a mindennapi 

háztartásban vagy egyszerű munkavégzésben fontos jelenségek körében. 

 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén a tanuló nyitottá 

válik az őt körül vevő környezet szépségeinek befogadására. 

 

Témakör 1. Az emberi test Javasolt óraszám: 

40 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Felismerni, (magán) megmutatni testrészeit, segítséggel atanult 

belső szervekhelyét. 

2. A betegséggel szembeni félelmetleküzdeni. 

3. Felnőttekhez, orvosához bizalommalfordulni. 
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Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

 

1. Megnevezni és megmutatni érzékszerveit, azokkíméletes használatát, a segédeszközök 

megfelelőalkalmazását. 

2. Felismerni magán a testrészeket, segítséggel a tanultbelső szerveket. 

3. Kérdésre kiválasztani és megnevezni a kérdezettcsontot (csigolya, borda), megmutatni magán 

a főbbizmokat. 

4. Megmutatni magán a szívét, a vérnyomásmérőt ismerni,a vérnyomásmérést eltűrni. 

5. Ismerni, hogy a tüdő a mellkasban foglal helyet,a tüdőszűrésen szükség szerint 

résztvenni. 

6. Segítséggel feleleveníteni a táplálékútját. 

7. A vesék, húgyhólyag, vizelet szerepét(méregtelenítés) megérteni. 

8. Ismerni, hogy az agy a koponyában van, sportolás közbena fejet óvnikell. 

9. A testen megjelenő állandó változást tudomásulvenni. 

10. Az orvosi beavatkozással szembeni félelmetleküzdeni. 

11. Tudni, hogy a gyógyszereket csak az orvosi ésgyógyszerészi utasításnak megfelelően 

szabad bevenni (mennyiségiésidőbeli utasítások). 

12. Ismerni a balesetveszélyes helyzeteket, és tudatosankerülni azokat. 

13. Tudni, hogy a szükséges odafordulás,segítségnyújtás természetes és ezkötelességünk. 
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Fejlesztési ismeretek 

1. Testrészeink. 

2. Testünk vázrendszere, a gerinc. 

3. Testünk izomrendszere. 

4. Belső szerveink. 

5. A szív. 

6. A tüdő. 

7. Az emésztőrendszer. 

8. A kiválasztás. 

9. Az agy a gondolkodás szerve. 

10. Érzékszerveink és védelmük. 

11. Az emberi test változásai az idő múlásával (méhen belüli élet a születésig, életkorszakok 

szerinti változások újszülött, csecsemő, kisgyermek, kamaszkor, fiatal felnőtt,…..időskor). 

12. Betegségek (gyermekkori fertőző betegségek, szervi betegségek pl. vérnyomás, 

gyomorbetegség, cukorbetegség stb.) 

13. Orvosi ellátás rendszere, körzeti – szakorvosi – kórházi betegellátás. 

14. Gyógyszerek szerepe. A gyógyszerek haszna és veszélyei. 

15. Az öngyógyszerezés elkerülése, gyógyszerek tárolása. 

16. Balesetvédelem – balesetek elkerülése – teendők balesetek esetén, elsősegélynyújtás, 

sebkötözés. 

17.  Orvosi ügyelet, mentőkocsi. 

18. Veszélyes helyzetek elkerülése. 

19. Biztonságos sportolás és munka. 

 

Tanulói tevékenységek 

1. Három fő testrész megnevezése, bemutatása. 

2. A csontváz, izom, tüdő, szív, gyomor felismerése. 

3. Csontvázon a koponya, gerincoszlop, bordák és végtagcsontok bemutatása. 

4. A gerinc megkeresése a csontvázon, egy csigolya megmutatása külön. 

5. A tanult főbb izmok megmutatása először szemléltetőeszközön, majd sajátmagán. 

6. A szív helyének bemutatása magán, pulzusmérés, a vérnyomásmérő bemutatása. 

7. A tüdő helyének megmutatása, beszélgetés a levegő útjáról (a dohányzás káros hatása). 

8. Beszélgetés a táplálék útjáról és az emésztésről. 
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9. A vesék és a húgyhólyag bemutatása szemléltető figurán (ábrán). 

10. Az agy helyének megbeszélése a koponyában, beszélgetés az agyról (gondolkodás 

szerve). 

11. Beszélgetés az érzékszervekről, és azok védelméről (a segédeszközök funkciója, használata, 

karbantartása –szemüveg, hallókészülék, fogpótlás). 

12. Játékos gyakorlatok a fül, illetve szem kiiktatásával. 

13. Képek és makettek a fejlődési folyamatról, a magzati lét megvitatása, az élet 

fontosságának megértése. 

14. A különböző életkori szakaszok jellemzői, a sebezhetőség, és segítségre szorulás 

hangsúlyozása: - csecsemő: tehetetlen, táplálásra, állandó törődésre szorul, - iskoláskor: 

tanulás, edzett test, fokozódó terhelés, - felnőttkor: munkabírás, gondoskodás a családról és 

önmagáról, - öregkor: ellátást, törődést igényel. 

15. A tanult ismeretek rendszerezése. 

16. Könyvek, szórólapok beszerzése, tanulmányozása betegségekről, tünetek megbeszélése, 

emlékek felidézése saját betegségről. 

17. Orvosi rendelőkben tanulmányi séta, eszközök megtekintése, kipróbálása (vérnyomásmérés, 

vércukor vizsgálat, tüdőszűrés). 

18. A gyógyszerek szedéséről pontos ismeretek a használati- ésorvosi utasítások megtartásának 

fontossága. 

19. Munkahelyi, játszótéri, háztartási és közlekedési balesetek bemutatása, példák saját 

tapasztalatból, ill. filmekből. 

20. Szerepjáték (orvosi vizsgálat, panasz megfogalmazása, baleset, telefonálás, teendők baleset 

esetén). 

Fogalmak fej,  törzs, végtagok, tüdő, szív, gyomor, belek, végbél, koponya, 

gerincoszlop, arckoponya, gerinc, csigolya, agykoponya, borda, végtag, 

csontok, izomszív, vérkeringés, alacsony és magas vérnyomás, tüdő, 

légzés, táplálkozás, emésztés, vesék, húgyhólyag, vizelet, méregtelenítés, 

agy, szem (látás), szemüveg, fül (hallás), hallókészülék, orr (szaglás) 

veszélyhelyzetek (füst). Magzat, magzatvíz, embrió, újszülött, csecsemő, 

fogalmak és a felmerülő megnevezések. Betegségek megnevezése, 

terápiák megnevezése. 

Orvosi vizsgálattal kapcsolatos fogalmak, eszközök, eljárások 

megnevezése. Gyógyszerezéssel kapcsolatos megnevezések és 
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fogalmak (kapszula, kúp, tabletta, injekció, mérgező, veszélyes, 

adagolás), vérzéscsillapítás, elsősegély, veszélyes – veszélytelen – 

biztonságos 

 

Témakör 2. Egészségmegőrzés - Egészséges életmód Javasolt óraszám: 

44 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Tudatosítani, hogy a testi tulajdonságok változásatermészetes. 

2. Az egészség megőrzése érdekében a helyes táplálkozást és a 

kapcsolatos ismereteket, teendőket kívánatos szem előtttartani. 

 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Magát és csoporttársait testalkat szempontjából jellemezni. 

2. Tudni, hogy a fertőző betegségek bizonyos tünetekkel járhatnak. 

3. Tudni, hogy a menstruáció természetes folyamat és ilyenkor még nagyobb gondot kell 

fordítani a tisztálkodásra. 

4. Megismerni a legszükségesebb kozmetikumokat és megtanulni azok helyes 

használatát. 

5. Ismerni, hogy a jó étrend a „mindenből egy keveset” elven alapul. 

6. Irányítással összeállítani korosztályának megfelelő, tápláló, egészséges heti étrendet 

(reggeli, ebéd,vacsora). 

7. Tudni, hogy vannak szervezetünkre veszélyes anyagok, melyek fogyasztását kerülni 

kell. 

8. Ismerni, hogy a szenvedélybetegség nemcsak saját magukat a betegeket, hanem a 

környezetét is tönkre teszi. 

9. Tudni, hogy a gyógyszereket az előírásnak megfelelően kell tárolni és alkalmazni. 

 
Fejlesztési ismeretek 

1. A fertőző betegségek tünetei, megelőzés, kezelés, gyógyítás. 

2. Serdülőkori változások: nemek közti különbségek. Lányok (havi ciklus), fiúk (nemi érése). 

3. Lelki változások. 

4. Testápolás 



 

892 
 

5. Testi higiénia (pattanásos bőr, hajzsírosodás). Fog és szájápolás. Hajápolás. Körömápolás- a 

körömvágás veszélyei. (Észrevenni, ha rendezetlen a körme és segítséget kérni körme 

levágásához.) 

6. A táplálkozás és a mozgáskultúra hatása az egészségre. 

7. Táplálkozás - zöldség és gyümölcsfogyasztás. 

8. Táplálkozás - tejtermékek. 

9. Táplálkozás - húsfogyasztás. 

10. Táplálkozás - édességek. 

11. Elhízás – diéta. Testedzés. 

12. Táplálkozási szokások. Küzdjünk az elhízás ellen diétával és testmozgással. 

13. Káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, bódító hatású szerek, játékfüggőség, 

testképzavarok) kialakulásának megelőzése. 

14. Gyógyszerek kettős hatása, a túlzott gyógyszerfogyasztás hátrányai. 

15. A gyógyszerek megfelelő tárolása (szavatosság, zárható tárlóhely). 

16. Élelmiszerekben lévő tartósítószer (érzékenység feltárása, tudatosítása – liszt és 

tejérzékenység). 

17. Egészségünkre veszélyes anyagok tudatos kerülése.  
 

Tanulói tevékenységek 

1. Beszélgetés az eddig tanult fertőző betegségekről s azok tüneteiről (láz, kiütés, hányás). 

2. Beszélgetés: - a női és férfi test különbségéről, - női nem, hím nem (a nemek közötti 

eltérések), hormonális változások. A felnőtt kor, testünk változásai. 

3. Fényképek válogatása adott szempontok szerint. 

4. Beszélgetés az érzékenységről, sértődékenységről, hirtelen támadt haragról (összefüggések 

megtalálása a táplálkozás, a hangulat, a közérzet között). Szerepjáték. 

5. Az ápolt külső feltétele az ápolt fogazat, a frissen mosott, szépen megfésült haj (bőrünk, 

hajunk megfigyelése, figyelemfelhívás az ápolásra). 

6. Látogatás illatszerboltban, fodrásznál, kozmetikai szalonban. 

7. Serdülőkori, kamaszkori tisztálkodási szokások felsorolása. 

8. Testápoló szerek felismerése, kiválasztása. 

9. Képek válogatása, csoportosítása külső megjelenés szerint (ideális alkat, kövér, beteg, 
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sovány), életmód szerint (kirándul, sportol, heverészik). 

10. Látogatás csarnokban, piacon, gyümölcs, zöldség csoportosítása a vitamin, hasznos 

tápanyagtartalom és felhasználási módok alapján. 

11. Tejtermékek felismerése és megnevezése gyakorlatban az árusító helyen, felhasználási 

módok, a fogyasztás előnyei, a termékekben lévő pozitív tartalom miatt. 

12. Húsáruk felsorolása (miből készül, húsfeldolgozás, konyhai elkészítés), a különböző 

húsféleségekre jellemző tulajdonságok (csirkehús – könnyű, nem hizlal, zsíros sertéshús – 

vigyázni kell, mert túlzott fogyasztása káros az egészségre stb.) csoportosítása. 

13. Szavatosság, elkészítési módok. 

14. Kedvenc ételek hozzávalói, elkészítési módja, ételreceptek (táplálkozási zavarok). 

15. Beszélgetés az édességek fajtáiról, előnyeikről, hátrányaikról (hízás,fogszuvasodás). 

16. Beszélgetés az elhízásról, gyomorrontásról. 

17. Az eddig tanultak átismétlése, étrend készítése. 

18. Az elhízás elleni gyógymódok felsorolása. 

19. Beszélgetés a dohányzás, alkohol, kábítószer hatásairól, a túlzott gyógyszerfogyasztásról, és 

azok következményeiről. 

20. Beszélgetés a tartósítószerről, mint veszélyforrásról (tartósítószer-allergia). 

21.  Séta gyógyszertárban, gyógynövény üzletben. 

22.  Plakátok, szórólapok, tájékoztató füzetek gyűjtése adott témával kapcsolatban. 

Fogalmak fertőzés, tünet, védőoltás, menstruáció (és a témával kapcsolatos fogalmak), 

tisztálkodás, kozmetikumok, pattanás, bőrápolás, arcszesz, sampon, fogkefe 

(krém), fodrász, körömolló, reszelő, étrend, zsírszegény táplálkozás, 

édesség, elhízás, edzőterem, testmozgás, diéta, dohányzás, 

alkoholfogyasztás, kábítószer, gyógyszer, recept, gyógyszertár, patika, 

zöldség-gyümölcs, piac, csarnok, zöldséges, főzelék, nyers, párolt, sütött, 

főzött, vitamin, friss tej, tartós tej, hús, felvágott, nyers, főtt, sült, füstölt, 

friss hús, tartósítás, szavatosság, romlott, cukorbetegség, örömforrás, 

mértékletesség, étvágy, étvágytalanság, hízásra való hajlam, helyes 

táplálkozás, megelőzés, tartósítószer, konzerv allergia, természetes tartósító 
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anyagok, természetes konzerválás 

 

 

 

Témakör 3. Élő természet – Élőlények és 

környezetük 

Javasolt óraszám: 

 30 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Ismerni a növények és állatok élőhelyeit, táplálkozását,hasznát. 

2. Felelősséget érezni a gondozására bízott növényekért,állatokért. 

 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. A természet sokszínűségéről ismereteket szerezni. 

2. Tájékozódni a tanult ismeretek alapján kis segítséggel a térképen, könyvekben. 

3. Tájékozottság a növények és állatok élőhelyei, táplálkozása, haszna körében, segítséggel 

következtetéseket levonni a növények, állatok életmódja alapján. 

4. Felelősséget érezni a gondozására bízott növényekért és állatokért. 

5. Lehetőségei szerint óvni környezete élővilágát. 

6. Változatos táplálkozás szükségességét megérteni. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Növények, állatok, emberek jellemző tulajdonságai (földrészeken élő emberek 

bőrszín és arcforma alapján különböznek csak tőlünk). 

2. A környezet hatása az élőlényekre, összefüggések felfedezése. 

3. Szárazföldi-, vízi életmód (édesvízi – sósvízi) növényekés állatok legfontosabb 

jellemzői az életmód alapján. 

4. A föld tájainak növényei, állatai, sarkvidék, hegyvidék, sivatag, őserdő, stb. 

5. Növények és állatok tartásának szabályai (hobbyállatok). 

6. Az ember szerepe az élő természet megóvásában. 

7. Az élő természetről tanult ismeretek rendszerezése. 

8. Összefüggések felismerése, következtetések levonása. 

9. A környezet és az élőlények egymásra gyakorolt hatása. 
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10. Tápláléklánc. 

11. Az ember környezetre gyakorolt hatása. 

12. Környezetvédelem. 

13. Védett környezet. Nemzeti parkok. 

14. Környezetvédő programok. 

 

Tanulói tevékenységek 

1. Fotóalbumok, videók, TV műsorok megtekintése megfigyelési szempontok adásával; a 

tapasztalatok megbeszélése, következtetések levonása. 

2. Csoportosítás, rendszerezés, következtetés: pl. szárazföldi: tüdővel lélegzik, vízi: 

kopoltyúval lélegzik, a tápláléknak megfelelő fogazat, csőr alakult ki, a 

táplálékszerzéshez szükséges alkat pl. zsiráfnak hosszú a nyaka, magasról kell a 

táplálékot legelni, vízi állatok bőre síkos, hogy az úszás könnyebb legyen stb. 

3. Tájak és jellegzetes élőlények (összefüggés az éghajlat és a növény- és állatvilág között). 

4. Képes „tápláléklánc”összeállítása. 

5. Anyaggyűjtés, beszélgetés, csoportosítás, válogatás. 

6. Tanulmányi séta és kirándulás a szűkebb lakóhely és az ország eltérő adottságú tájain 

(pl. hegyvidék, síkság, ipari, ill. mezőgazdasági területek). 

7. A tapasztalatok rendszerezése. 

8. Képek készítése, gyűjtése adott témákra, az élmények megjelenítése (rajzok, festmények, 

tablók). 

9. Tanulmányi séták (állatkert, erdő, park, kertészet, botanikus kert, a vadaspark, 

állatkereskedés, tanya, házikert). 

10. Rajzos írásos és egyéb alkotás „élménybeszámoló” készítése élmények alapján (képes 

albumok), adott szempontok szerinti csoportosítások, képrendezések, tablók készítése. 

11. Feladatlapok megoldása. 

12. Személyes beszámolók a házi kedvencek tartásáról. 

Fogalmak bőrszín, arcberendezés, növényevő, húsevő, hasznos, kártevő, mérgező, 

tápláléklánc, Nemzeti park, állatvédelem, állatorvos, felelősség, veszély, 

védőoltás 
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Témakör 4. Élettelen környezet – környezeti 

ártalmak 

Javasolt óraszám: 

 30 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. A tisztaságra vigyázni, környezetének védelmét, szépítését 

megtanulni. Alapszinten ismerni a víz szerepét a háztartásban ésaz 

élet egyéb területein. Környezetében tisztaságot és rendet tartani. 

 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. A víz éltető és romboló hatásait ismerni. 

2. Az iható és nem iható vízre vonatkozó feliratokat, ábrázolásokat (az „ivóvíz” és a” nem 

ivóvíz” jelzőfeliratokat felismerni) és a kapcsolatos teendőket ismerni. 

3. Tudni, hogy a szélnek különböző fokozatai vannak, ez lehet romboló és az embert segítő 

erő. 

4. Ismerni és elmondani, hogy milyen szabályokat kell betartani a háztartásban keletkező tűz 

megelőzésére. 

5. Tudni, hogy vannak elemi csapások, amikkel szemben tehetetlen az ember, és vannak 

olyanok, aminek saját maga az okozója. 

6. Ismerni, hogy vannak a világnak olyan pontjai, ahol gyakoriak a földrengések, vulkánok. 

7. Megtanulni szűkebb- és tágabb környezetében tisztaságot, rendet tartani. 

8. Környezetében lévő fűtőberendezés, háztartási gépek rendeltetésszerű, balesetmentes, 

környezetkímélő használatát elsajátítani. 

9. Észrevenni az elhasználódott levegőt, és megtanulni a szellőztetést. 

10. Levegőzésre alkalmas helyeket és a közelben lévő kirándulóhelyeket ismerni lakóhelyén. 

11. A szelektív hulladékgyűjtés szabályait és annak fontosságát ismerni. 

Fejlesztési ismeretek 

1. A természet erői: víz, szél, tűz. 

2. Természeti katasztrófák, földrengés, vulkánok. 

3. Küzdelem a természet erői ellen. 

4. Tiszta víz (ivóvíz – szennyezett víz, a szennyezett víz fogyasztásának veszélyessége). 

5. Tiszta levegő (légszennyezők –megelőzés). 

6. Tiszta környezetünk. 
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7. Szelektív hulladékgyűjtés- veszélyes hulladékok. 

8. Hulladék újrahasznosítás 

Tanulói tevékenységek 

1. Beszélgetés képek alapján a víz szerepéről, veszélyeiről életünkben (körforgás- rajzos 

feladatlap kitöltése). 

2. Felolvasás vagy beszélgetés kapcsán a tűz kultúrtörténeti vonatkozásainak meghallgatása. 

3. Tankönyv képeinek értelmezése. 

4. Beszélgetés a szellő – szél – orkán – szélvész különbségeiről. 

5. Beszélgetés a természeti katasztrófákról, a földrengés lényegének alapszintű bemutatása. 

6. Egy tűzhányó bemutatása képről, elemi szintű magyarázattal kísérve. 

7. Beszélgetés a természeti és az ember által okozott katasztrófákról. 

8. Biztonsági intézkedések a természeti katasztrófák elkerülése érdekében. 

9. Tankönyvi ábrák segítségével a tiszta víz kritériumainak megállapítása. 

10. Tankönyvi ábrák segítségével a tiszta levegő ismérveinek felsorolása. 

11. Beszélgetés, tabló készítése a víz, a levegő tisztán tartásáról, a szennyezés káros 

hatásairól. 

12. Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. 

13. Hulladékok csoportosítása. 

14. Néhány példa említése az újra felhasznált hulladék feldolgozására. 

15. Beszélgetés a környezetünk tisztábbá tételéről, gyakorlati megfigyelés az iskolában, 

szemétszedés. 

16. Példák ismertetése az újra felhasznált hulladékfeldolgozására, képek, termékek gyűjtése. 

Fogalmak víz, árvíz, szellő, szél, orkán, szélvész, hurrikán, katasztrófa, földrengésjelző, 

földrengés, vulkán, láva, tűzhányó, 

környezetvédelem, tiszta (iható) víz, ásványvíz, esővíz, ipari víz, szennyvíz, 

tiszta levegő, friss és használt levegő, szellőztetés, légkondicionálás, 

mezőgazdaság, aszály, öntözés, árvíz, hóolvadás, jégeső, tűz, ősember, kemence, 

kályha, tábortűz, tűzvész, tűzoltás, tűzvédelem, karácsonyfa tűz, elektromos tűz. 

Természeti katasztrófák: földrengés, árvíz, tornádó, tájfun, lavina, erdőtűz, 

ciklon, szélvihar, villámcsapás, aszály, éhínség, Ember által okozott: vegyi 

katasztrófa, atomkatasztrófa, tűzvészek, természeti katasztrófák, óvintézkedések. 

Légszennyeződés, gőz, gáz, pára. Környezetvédelem, zöldek, aktivisták, 

tüntetés. Hulladékok csoportosítása, hulladék újrahasznosítása, papír, fém, 
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műanyag alapú hulladékok. 

  

Összegzett 

tanulási 

eredmények a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló ismeri 

- az emberi test felépítését, működését, az egészségmegőrzés módját és 

szükségességét, 

- az egészséges táplálkozás és az egészséges életmód jelentőségét, 

- alapszinten a háztartásokban és az élet egyéb területein a víz szerepét és a 

természet erőit, hatását, 

- a természetvédelem alapjait, 

- a tiszta, egészséges környezet megteremtése érdekében szükséges teendőket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene 
 

 

A tantárgy célja a ritmus, a zene, az ének, az együtt éneklés segítségével a tanulók 

számára közösségi élmény szerzése, az érzelmek kifejezésének, az ünnepek 

hangulatának megélése. A művészeti tantárgyak tanításának fontos célja a 

mindennapi életben előforduló zenével, énekléssel összefüggő helyzetekben 
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tudjanak eligazodni. Ismerjék meg a magyar nép és más nemzetek dalait, a 

klasszikus műveket és az igényes kortárs zenét. Az iskolai ének-zene óra 

elsősorban nem az ismeretszerzés célját szolgálja, hanem törekszik a pozitív zenei 

élmények, gyakorlati tapasztalatok és a művészeti alapkultúra megszerzésére. A 

tanóra élményforrásai elsősorban a közös éneklés, egyszerű hangszeres zenélés és 

az elmélyült zenehallgatás. A tanóra célja az esztétikai és érzelmi élmény nyújtás, a 

zene iránti érdeklődés felkeltése, az éneklés, énekes játékok megkedveltetése, 

valamint a zenei képességek fejlesztése, zenei ízlésformálás, gátlásoldás. A zenei 

nevelés hatással van a testi, szellemi fejlődésre, gazdagítja a gyermekek 

érzelemvilágát, hozzájárul a személyiség sokoldalú fejlődéséhez. A zenei befogadói 

kompetenciák fejlesztése törekszik az érzelmi és intellektuális befogadás 

egyensúlyára, amelyben a jól megválasztott, igényes hangzású művek figyelmes 

meghallgatásának kell érvényesülnie, ezzel megalapozható a tanulók zenehallgatói 

magatartása. 

 

Témakör 1. Népdalok - Ünnepkörök dalai Javasolt 

óraszám:50óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Az éneklés, és a zene örömétátérezni. 

2. A nemzeti ünnepeinket ismerni, a Himnuszt, a Szózatotfelismerni 

és énekelni, az ünnep jelentőségétátérezni. 

 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Együttműködni a daltanulásban. 

2. Az alkalomnak megfelelő dalt előadni. 

3. Az ünnep jelentőségét átérezni. 

4. A Himnuszt és a Szózatot felismerni, énekelni. 

5. Részt venni közös táncban, a lépéseket utánozni. 

 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Magyar dalok. 

2. Magyar táncok. 
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3. Más népek dalai. 

4. Családi, egyházi, társadalmi ünnepek dalai. 

5. Nemzeti ünnepeink dalai. 

 

Tanulói tevékenységek 

1. Daltanulás: ismerkedés hazai és más népek dalaival. 

2. Jeles ünnepekkel kapcsolatos dalok tanulása. 

3. Megemlékezés a Nemzeti ünnepekről, Himnusz, Szózat, toborzók éneklése. 

4. Kétlépéses csárdás, galopp táncolása. 

Fogalmak Az adott dalban található ismeretlen szavak, szófordulatok. Csárdás, 

galopp, nép, ország, nemzet, nyelv, cseh, szlovák, angol, francia, 

orosz, ír, német, lengyel. Történelmi eseményekkel kapcsolatos 

fogalmak. A dalban található ismeretlen szavak, szófordulatok. 

 

Témakör 2. Ritmus- és hallásfejlesztés Javasolt óraszám: 

44óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

Pontosan, szépen átélten, kifejezően énekelni. 

 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Dalokat a tempó és dinamika pontos visszaadásával énekelni. 

2. Ismerni és használni a ritmushangszereket. 

3. Az ismert dalok dallamát ritmushangszerrel kísérni. 

4. Észrevenni a dalokban a hangmagasságbeli különbségeket. 

5. Részt venni a közös táncban, a ritmust érezni a lépéseket utánozni. 

Fejlesztési ismeretek 

1. Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. 

2. Ritmushangszerek használata. 

3. Tempóérzékeltető gyakorlatok. 

4. Ritmushangszerek használata. 

5. Hang- és hallásfejlesztés. 

6. Táncok. 
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7. Táncok eltérő zenére. 

Tanulói tevékenységek 

1. A szép éneklés gyakorlása a dinamikai változások figyelembe 

vételével. 

2. Ritmus, dallamtöredék alapján dal felismerése - versenyek, analóg feladatok adása 

egymásnak. 

3. Szöveg, dallam, ritmus egységének érzékeltetése. 

4. Dallam és tempó követése. 

5. Hangmagasság differenciálása. 

6. Ritmushangszerek megszólaltatása, megnevezése, 

megkülönböztetése. 

7. Dalok összekapcsolása dal, szöveg, zene, ritmus szerint. 

8. Egyszerű táncok előadása, ének, lépés ritmusának összehangolása. 

9. Diszkó tánc, régi korok táncai (keringő, csárdás). 

Fogalmak Halkan, erősen, közép erősen, nagyon erősen. Szöveg, dallam, ritmus, 

hangszín, hangerő, skálázás, halk, lágy, zümmögő, hangos, élénken, lassan, 

gyorsan, cintányér, dobok, triangulum, maracas, agogo, bongó, dobok, 

csörgődob, érintés, bújás, körtánc, pörgés, forgás, kifordulás, guggolás. 

 

Témakör 3. Zenehallgatás Javasolt 

óraszám: 

50 óra 

A témakör nevelési-fejlesztési 

céljai 

- Megismerni zenei stílusokat, mások zenei ízlését tiszteletben 

tartani. 

- A zenei ízlést alakítani, fejleszteni. 

 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Zenét figyelmesen hallgatni. 

2. A már tanult dallamokat felismerni. 

3. A különböző feldolgozásokban az azonosságokat felismerni. 

4. Hallott dallamrészlet felismerése. 

Fejlesztési ismeretek 
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1. Népdal. 

2. Műdal. 

3. Dallamok, dallamrészletek felismerése. 

4. Tánczene hallgatása más-más feldolgozásban. 

5. Dallamok, feldolgozások, komolyzenei részletek meghallgatása. 

6. Közismert komolyzenei részletek meghallgatása. (Egy kiállítás képei; 

Örömóda; Passió; Péter és a farkas). 

7. Zenés darabok megismerése (Macskák, A dzsungel könyve, István a király, János 

vitéz) 

Tanulói tevékenységek 

1. Népdalok hallgatása, csokorba gyűjtése (dalok felismerése dallamuk alapján). 

2. Műdal hallgatása (ismert előadó hangjának felismerése, kedvenc dalok megtanulása, 

együtt éneklés az előadóval). 

3. Táncdal, tánczene hallgatása különböző feldolgozásban. 

4. Dallamok meghallgatása, feldolgozások összehasonlítása. 

5. A zene hatásának megbeszélése. 

6. Zenés darabok megtekintése, történetének megismerése, szereplők, jellemző dallamok a 

műből. 

7. Dalrészletek és darabok, szereplők csoportosítása (összetartozók). 

Fogalmak  Dalban szereplő népies kifejezések magyarázata. A dalban szereplő 

ismeretlen szavak, szófordulatok. táncdal, tánczenekar, szólóének, dallam, 

feldolgozás, részlet énekes, énekszólam, hangszerkíséret, vonósnégyes, 

karmester, szimfónia, hangszerek nevei, zeneszerzők, előadók, szólamok, 

ritmus, tánc, hangzás, szólóének, magasabb, mélyebb dallamjárás. 

 

Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Zenei ízlés alakítása. Az éneklés és zenélés közösségformáló erejének 

megtapasztalása, szabadidejének az aktív és passzív zenéléssel 

tartalmassá tétele. 

Tíz- tizenöt dalt (a dal hangulatának megfelelően, lehetőleg tisztán, 

pontos ritmusban, helyes szövegkezeléssel, formálással) egyénileg, 

vagy közösen előadni. 
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Ábrázolás – alakítás 

(Vizuális kultúra) 
A tantárgy célja: 

1. Alapozza meg a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző ábrázoló- alakító 

tevékenységekben az alkotóképességet. 

2. Alakuljon ki és fejlődjön a kreatív önkifejezés igénye a vizuális művészetek 

eszköztáránakfelhasználásával. 

3. Fejlődjön a tanulók képzelőereje, fantáziája. 

4. Figyeljék és ismerjék meg pontosan környezetüket, fejlődjön a figyelem, feladattudat, 

észlelés ésfinommotorika. 

5. Tapasztalati élményeik alapján tevékenykedjenek szívesen, fejlődjönalkotásvágyuk. 

6. Alakuljon ki a tanuló pozitív énképe a felfedezések és a siker örömével fejlődjön, 

önismerete. 

7. A tantárgy szemléletformáló hatása által fejlődjön a tanuló esztétikaiérzéke. 

8. Tárgyak, cselekvések, jelenségek megfigyeltetése, építészeti és művészeti értékek 

megismertetése. 

9. Az ábrázolás-alakításhoz szükséges eszközök, anyagok megismertetése és 

megnevezése, a munkavégzés során az anyagokról szerzett tapasztalatok 

összegyűjtése. 

10. Tantárgyi ismeretek bővítése, ismerkedés a műalkotásokkal, tantárgy-specifikus 

jártasságok, készségek fejlesztése. 

11. Hagyományápolás, népszokásokról, nevezetes napokról való ismeretek folyamatos 

bővítése. 

 

Fejlesztési (terápiás) tevékenységek: 

 

Készségek: 

Koordinált mozgáskészség (szem-kéz koordináció), és alakítási készségek 

fejlesztése. 
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Képességek, attitűdök: 

1. Formaalkotási képességek, kompozíciósképesség. 

2. Vizuális ritmus képzése, tárgykészítésképessége. 

3. Képzeteket felidéző ábrázolásiképesség. 

4. Képolvasás, képi közlésképessége. 

5. Plasztikus formaalakítás. Finommozgásfejlesztése. 

 

 

Pszichikus funkció: 

1. Vizuális, taktikus percepció.Figyelemfejlesztés. 

2. Érzelmi fejlesztés: motiváció, örömérzés keltése alkotó tevékenységrévén. 

3. Emlékezet, alkotó képzelet, forma- és térészlelés, gondolkodásfejlesztése. 

 

Gondolkodási műveletek: 

1. Megkülönböztetés, azonosítás,összehasonlítás. 

2. Variálás, kombinálás.Analízis-szintézis. 

3. Asszociáció, általánosítás, absztrakció, következtetés,ítéletalkotás. 

 

Gondolkodás fajták: 

1. Perceptív, cselekvéses, analógiás, asszociatív, algoritmikus, kreatív,logikus. 

2. A tantárgy különösen fontos szerepet játszik a nemzeti azonosságtudat, hazafias 

nevelésben a hagyományok, a közösségi múlt jellemzőinek megismerésén keresztül, az 

alapvető kötődés kialakításával a tanulókörnyezetéhez. 

 

Témakör 1. Vizuális ábrázolás Javasolt óraszám: 

40 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Önállóan használni a festéseszközeit. 

2. Élményeit vizuálisan, adekvát színhasználattalmegörökíteni, 

törekedni a valósághűábrázolásra. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 
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Fejlesztési tevékenységek 

1.Önállóan használni a festés és a rajzoláseszközeit. 

2. Segítséggel megfigyelni a színek egymásra gyakorolthatását. 

3.  Irányítással elsajátítani a színkeverésalapjait. 

4. Megfigyeléseit visszaadni rajzosformában. 

5. Illusztráció készítésénél segíteni a szöveg és kép közötti összefüggésmegértését. 

6. Közös tevékenységbenegyüttműködni. 
 

Fejlesztési ismeretek 

1. Festés 

2. Rajzolás-színezés 

Tanulói tevékenységek 

1. A színkeverés (kék-sárga, piros-sárga,kék-piros). 

2. A komplementer színek egymásra gyakorolthatásának megfigyelésealkotásokon. 

3. Ünnepi dekoráció készítése (közösmunka). 

Festés zenére, szabadon – a hangok és színekkifejezőerejének hangsúlyozásával 

(nagyméretű papíron). 

4. Saját élmények megörökítése színek hangulatikifejezőerejének alkalmazásával. 

5. Közös élmények (tábor, kirándulás) megörökítése – csoportmunka. 

6. A látható valóság rajzolásának tökéletesítése, rajzolásmodell után: 

a. gyümölcsök,virágok, 

b. tájábrázolások, 

c. portré(fej), 

d. emberalak, 

e. mozdulatok pontos megfigyelése éslerajzolása. 

7. Illusztráció készítése különböző irodalmi alkotásokhoz (vers, mese). 

 

Fogalmak Színek. Színek egymásra gyakorolt hatásával kapcsolatos fogalmak 

(derítés, tompítás, kiemelés). Ünnepek szimbólumainak ismerete 

(Mikulás-csizma, Március 15. kokárda). Az illusztrált mű vagy 

esemény témája alapján. Színek, tónusok. Érzések, érzelmek, 

hangulatok. Ritmus, hangerő, hangmagasság. Ünnepek szimbólumai. 

Az ábrázolandó élőlények, tárgyak, részeinek megnevezése. 
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Arányokkal kapcsolatos fogalmak. Térbeli elrendezéssel kapcsolatos 

fogalmak. 

 

Témakör 2. Komplex alakító tevékenységek Javasolt óraszám: 

60 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Az anyagokat és tulajdonságaikat minél részletesebben 

megismerni. 

2. Változatos anyag-megmunkálási technikákatmegtanulni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Irányítással felismerni a különböző anyagfajtákat,megnevezni jellemzőtulajdonságait. 

2. Irányítással elkészíteni különbözőtárgyakat. 

 
 

Fejlesztési ismeretek 

1. Anyagvizsgálat. 

2. Tárgyak (játékok, képek) készítése. 

 

Tanulói tevékenységek 

1. Anyagok válogatása anyagfajták és használhatóságszerint. 

2. Marionett baba készítése (agyagfej és végtagok, textil test, fagyöngy). 

3. Só-liszt plakettek készítése, festése,kisütése. 

4. Agyagtálak, poharak készítése,díszítése. 

5. Ünnepi asztaldekoráció készítés: gyertyatartó, váza,szalvétatartó agyagból. 

6. Edényalátét készítés: festettcsempe. 

7. Gombmozaikkészítés. 

8. Fonalkompozícióragasztással. 

9. Különböző műanyag flakonokból babaház, madáretető,stb. kialakításakivágással. 

10. Terménybábkészítés. 

11. Kéreg-terménykompozíció. 

12. Szárított növény festése mártással, ebből ikebana készítés háncs, kéreg felhasználásával 

(asztaldísz,kép). 

13. Díszszalvéta pecsételéssel,nyomdázással. 

14. Díszterítő festés sablonnal, vagynyomómintával. 
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15. Poháralátét készítés, vágás, ragasztás vagyfestés. 

16. Ünnepipapírdekoráció. 

17. Papírhajtogatás:díszboríték 

18. Papírkompozíció: üdvözlőkártya. 

Fogalmak Természetes anyagok (természetben megtalálható formában 

ésfeldolgozott állapotban, pl.: kéreg, termény, papír, léc). Mesterséges 

anyagok (műanyagok). Az elkészítés részfolyamataival kapcsolatos 

fogalmak. Az elkészített tárgy megnevezése, funkciója. A különböző 

anyagfajták megnevezése. Jellemző tulajdonságaikra vonatkozó 

fogalmak (üveg, fa, fém, műanyag, textil, stb.). Gyakori felhasználási 

területeik. Az elkészítés részfolyamataival kapcsolatos fogalmak. Az 

elkészített tárgy megnevezése, funkciója. 

 

 

 

 

Témakör 3. Népünk művészete Javasolt óraszám: 

20 óra 

A témakör 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

1. A népi hagyományokat megismerni. 

2. A népművészet ágazatait számba venni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Irányítással népművészeti alkotásokatszemlélni. 

2. Irányítással népszokásainkatmegismerni. 

 
 

Fejlesztési ismeretek 

1. Népművészeti alkotásokfajtái. 

2. A népművészetben lévő változatosság, sokszínűség (kor, szín, korosztály, anyag, 

technika)megismerése. 

3. Ismerkedés népszokásainkkal (szüreti bál, aratással kapcsolatos szokások, 
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vásárok,esküvők). 

Tanulói tevékenységek 

1. Népművészeti albumok és gyűjteményekmegtekintése. 

2. Alkotók megfigyelése munkaközben. 

3. Nevezetes ünnepek „Jeles napok” jellegzetes magyar népszokásokkal kapcsolatos tárgyak, 

ábrázolásokgyűjtése, készítése(viselet). 

4. Régi falusi hétköznapok, munkavégzéssel kapcsolatos eszközök (tájház, skanzen), ünnepi 

alkalmak során használt öltözék,tárgyak (pl. pásztorbot, furulya, szövőszék, fonások, 

stb.)gyűjtése,néprajzi tárgyú filmek megtekintése. 

5. Tanulmányi kirándulás, helyi kiállítások,gyűjteményekmeglátogatása, látogatás a Néprajzi 

Múzeumban, néprajzi tárgyú kiállításokon. 

6. Alkalomhoz kötődő kirakodó vásár meglátogatása,élmények megbeszélése – Mesterségek 

ünnepe. 

Fogalmak Hímzés, faragás, fazekasság, szövés, fonás, mézeskalács, bőrmívesség. 

Néphagyományokhoz kapcsolódó fogalmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör 4. Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Javasolt óraszám: 

24 óra 

A témakör 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

1. Művészeti alkotásokatmegismerni. 

2. Múzeumi látogatások tapasztalatait, élményeit társaival 

megosztani. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

Művészeti alkotásokat érdeklődéssel szemlélni (irányítással). 
 

Fejlesztési ismeretek 

1. Művészeti alkotásokmegtekintése. 

2. Az ábrázolt személyek, események, érzelmek „felfedezése”a művekben. 

 
Tanulói tevékenységek 

1. Múzeumlátogatás. 

2. Albumok, kiadványok, reprodukciók szemlélése, a művekáltal nyújtott gondolatok, 
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érzelmek, vélemények közlése. 

3. Lehetőség szerint: művészek megfigyelése alkotásközben (műterem-látogatás, utcai 

művészek megfigyelése munka közben). 

Fogalmak Egyszerű esztétikai fogalmak. Művészeti tevékenységekhez kapcsolódó 

fogalmak (festő, grafikus, szobrász, dombormű). 
 

 

Összegzett 

tanulási 

eredmények a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló 

1. képes esztétikus dísz- és használati tárgyaklétrehozására, 

2. képes életkorának megfelelő szintű jártasság megszerzésére, a 

technikai eljárásokban (rajzolásban, festésben,mintázásban, 

tárgykészítésben), 

3. képes személyes és közös élmények, érzelmek,emlékek 

megjelenítésére képiformában, 

4. megismeri a művészi alkotások, népművészeti tárgyak,helyi 

hagyományok alapjait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitális kultúra 

 
 

A tantárgy célja: 

1. Felkelteni a tanuló érdeklődését a számítógépek és az irodatechnikai eszközökiránt. 

2. Bemutatni az eszközök sokszínűségét, gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban, a 

játékban és amunkában. 
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3. Ismerni a számítógép üzemeltetési rendjét, egészségügyi és balesetvédelmiszabályait. 

4. Használni az irodai munkában előforduló eszközöket. 

5. Teremtsen lehetőséget a számítógép használata az egyéni ütemű tanulásra, az 

utasítások pontosvégrehajtására. 

6. Az informatikai eszközöket tudatosan, célnak megfelelőenhasználni. 

7. A számítógép részeinek, működésénekmegismerése. 

8. Grafikával, szöveggel kapcsolatos feladatok értelmezése,megoldása. 

9. Különböző típusú játékprogramok használatának elsajátítása egyéni szintekhezmért 

nehézségi fokon. 

10. Irodatechnikai készülékek működésénekmegismerése. 

11. A számítógép részeinek, működésénekmegismerése. 

12. Grafikával, szöveggel kapcsolatos feladatok értelmezése,megoldása. 

13. Irodatechnikai készülékek megismerése, a megismert készülékek 

szabályosműködtetése. 

14. Különböző típusú játékprogramok használatának elsajátítása, egyéni szintekhez mért 

nehézségifokon. 

 

Témakör 1. Számítógép-kezelés Javasolt óraszám: 

44 óra 

A témakör 

nevelési-

fejlesztési céljai 

A számítógép használathoz kapcsolódó erkölcsi és jogi szabályozókat 

szintjének megfelelő mélységben ismerni és alkalmazni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. A számítógépet és a megismert eszközöket fokozódó önállósággal kezelni. 

2. A számítógép képernyőjén leggyakrabban megjelenő jeleket ésa rendszeresen használt 

szakkifejezéseket, rövidítéseketismerni. 

3. Kapcsolódni az internetre (segítséggel), tartalmakatkeresni. 

4. A felállított szabályokat tiszteletben tartani. 

5. Az egészséget kímélve használni aszámítógépet. 
 

Fejlesztési ismeretek 
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1. A meglévő ismeretek rendszerezése és bővítéseaktuális problémákkal. 

2. Rendszeresen használt szakkifejezések,rövidítések. 

3. Hálózatra kapcsolódás (iskolai hálózat –internet). 

4. Közösségi oldalakhasználata. 

5. Levelezés. 

6. Csetelés (telefonálás számítógéphasználatával). 

7. Etikai elvekrögzítése. 

8. A számítógép használata során szükséges egészségügyiszabályok ismerete és 

azokbetartása. 

 

Tanulói tevékenységek 

1. A számítógép használatának rendje (üzembe helyezés, munka végi teendők, mentés, 

kilépés, áramtalanítás, gép megvédésea szennyeződésektől – por, hő,folyadék). 

2. Teendők váratlanhelyzetekben. 

3. A kifejezések mögötti tartalmak rövid lényegénekmegértése, kipróbálása a 

gyakorlatban (mentés – mentett, nemmentetttartalom keresése, könyvtár fogalma – 

saját könyvtár, más könyvtára, jelszó – a jelszó lényege, jelentősége). 

4. A hálózat korlátolt, ellenőrzött használata (néhány címszó keresése – saját iskola 

honlapja, időjárás jelentés,műsorújság). 

5. Közösségi oldalakra kapcsolódás segítséggel, akapcsolódás, adatok felrakása, 

kapcsolatlétesítése. 

6. E-mail cím létesítése, levelezéstársakkal. 

7. A lehetséges (meglévő) technikával egyéb kapcsolatlétesítése, fogadás,elutasítás. 

8. Óvatosság a kapcsolatok létesítésesorán. 

9. Közös szabályrendszer felállítása, a korlátok elfogadásaésbetartása (személyiségi jog, 

intim szféra, időkorlátok elfogadása). 

10. Saját adatok korlátozott, megfontolt használata, a kapott információk 

valóságtartalmánakmérlegelése. 

11. Ismeretlen honlapok használatának elutasítása. 

12. Az interneten keresztül történő vásárlások, pénzesjátékok elutasítása. 

13. Szem kímélése (távolság a képernyőtől, hangerőszabályozása, hosszabb ideig tartó 

munka megszakítása mozgással, néhány mozgásforma elsajátítása és gyakorlása). 
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Fogalmak A számítógépen lévő rövidítések, feliratok és azok értelmezés, egér, billentyű, 

kattintás 

 

Témakör 2. Irodatechnika Javasolt óraszám: 

 30 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Az eszközöket célszerűen és biztonságosanműködtetni. 

2. A megismert számítógép perifériákat célszerűenhasználni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Telefonálni (vezetékes, mobil és számítógépeslehetőségek megismerése). 

2. CD-, DVD-lejátszót, MP3-tkezelni. 

3. A fényképezőgépet használni (digitális fényképezés,telefonnal fényképezés). 

4. Fénymásolás segítséggel, fénymásolást figyelemmel kísérni(a papírtöltés és az elkészült 

munkaészlelése). 

5. Nyomtatás(segítséggel). 
 

Fejlesztési ismeretek 

1. Telefon, mobiltelefon használata(„okostelefon”). 

2. Ismerős számot hívni, röviden, lényeget közölni.Segélykérő telefonszámotismerni. 

3. CD- és DVD-lejátszó használata segítséggel. (CD/DVDa számítógépen.) 

4. MP3 és más forgalomban lévő készülék megfelelőhasználata. 

5. A készüléket szakszerűenhasználni. 

6. Fényképezőgép (telefon fényképező funkciója) használata (digitálisfényképezés). 

7. Fénymásolás (segítséggel). 

8. Nyomtatás(segítséggel). 

 

Tanulói tevékenység 

1. CD- (DVD-) lejátszóba lemez behelyezése, kivétel alejátszóból, tokba helyezés, a 

tárolásmódja. 

2. CD-lemezek kiválasztása,lejátszása. 

3. Telefonkészülékek. 

4. A készülék működtetése (töltés, tárolás), a kulturált játék és zenehallgatás szabályainak 

elsajátítása (időtartam,hangerő). 

5. Telefonhívás kezdeményezése, elköszönés, a telefonálásidőbeli és pénzügyi 



 

913 
 

vonatkozásainaktudatosítása. 

6. Fényképkészítés gyakorlása természetes fényben ésvakuval. 

7. Az elkészült képek megszemlélése a képernyőn, afotókminőségének bírálata (jól sikerült, 

nem jól sikerült), a kiválasztott kép kinyomtatása. 

8. Másolás a készülék (önálló) beállításanélkül. 

9. Kisebb feladatok teljesítése, adott oldalaklemásolása. 

10. A nyomtató előkészítése a nyomtatáshoz (papírmennyiség ellenőrzése). 

11. Az előzetesen elkészített dokumentum (levél,önéletrajz, meghívó)kinyomtatása. 

Fogalmak Elektromos hálózat, elem, halk – hangos, tárolás, hőérzékeny, porvédelem, 

tisztítás, karcolás, CD (DVD), szabályos működés, érzékeny a hőre, 

karcolásra, CD-lemez, kiad, betesz, film, filmbefűzés, vaku, másolás, 

fényérzékeny, átállítás, nagyítás, kicsinyítés, nyomtatás, papírtöltés, 

üzemmód, egyoldalas, kétoldalas. 

 

Témakör 3. Dokumentumkészítés Javasolt óraszám: 

30 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Igényes munkátvégezni. 

2. Dokumentumot készíteni, kinyomtatni megfelelő helyreeljuttatni 

(e-mailt elküldeni, plakátotkitenni). 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Egyszerű számítógépes rajzot készíteni(segítséggel). 

2. Egyéni ötletek, tervek alapján újabb alkotásokatkészíteni. 
 

Fejlesztési ismeretek 

1. Egyszerű szerkesztőprogramok közül adott programalkalmazása. 

2. Szöveg- ésábrakészítés. 

3. Egyéni alkotás készítése. 

4. Az elkészült dokumentum elhelyezése akönyvtárban. 
 

Tanulóitevékenységek 

1. Egyszerű rajzok, ábrák, szövegrészletek alkotása aszámítógéppel. 

2. Szöveg változtatása formai (betűtípus, nagyság,sortávolság, bekezdés), tartalmi 
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(hibák javítása, szövegrészektörlése). 

3. Dokumentum szerkesztése, ábra rajzolása, kép beillesztése (képes- rajzos-szöveges 

alkotások készítése előremegbeszélt témában – plakát készítése iskolaiünnepélyre). 

4. Önéletrajz, levélírása. 

5. Színválasztás, színezés, törlés, tiszta lapkérése. 

6. A célnak megfelelően a szöveg stílusának,nagyságának változtatása (levél barátnak, 

tanárnak,szülőnek). 

7. Az elkészült dokumentum mentése, elhelyezése a könyvtárbana dokumentum 

visszakeresése, újbóli megnyitása, atartalommódosítása. 

Fogalmak Betű- és számbillentyű, rajzlap, vonal, ecset, színek, pontos másolás, 

magánjellegű adatok, önéletrajz 

 

Témakör 4. Játékprogramok Javasolt óraszám: 

112 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. A játékfüggőségetelkerülni. 

2. A játékot következetesen végig játszani, az eredményt 

elfogadni. 

 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztésitevékenységek 

A megismert játékot egyre jobb eredménnyelteljesíteni. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Eltérő típusú játékprogramokmegismerése. 

2. A játékok körétbővíteni. 
 

Tevékenység 

1. A játék többféle irányítása szerinti (navigálás azegérrel, billentyűvel, külsőeszközzel). 

2. Stratégiai játékok (hosszabb ideig, egyre bővülőtartalommal). 

3. Stratégiai játékok játszása a géppel, hálózat segítségével,társsal (sakk, memory, pasziánsz) 

4. Tananyaghoz szorosabban kapcsolódó oktató játékok(egyre nagyobb önállósággal részt 

venni ajátékban). 

5. Képek készítése (néhány kocka rajzfilm)segítséggel. 

Fogalmak A megismert játék elnevezése, a játszáshoz szükséges fogalmak ismerete. 
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Összegzett 

tanulási 

eredményeka 

két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes 

1. a környezetében meglévő számítástechnikai eszközök 

rendeltetésszerű, balesetmenteshasználatára, 

2. a technikai fejlődés által biztosított lehetőségeksikeres 

alkalmazására (segítséggel,irányítással), 

3. szabadidejének tartalmas eltöltésére az információseszközök 

alkalmazásával, a számítógépes függőség kialakulásánakelkerülésére, 

4. az egészség megóvásának szem előtt tartása az eszközök használata 

során. 
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Testnevelés 

 

A tantárgy elsődleges célja a rendszeres mozgás, testedzés és az egészséges életmód 

iránti igény kialakítása. Térbeli irányok, viszonyfogalmak használata. Az általános 

iskolai testnevelés során kialakított és begyakorolt mozgáselemek rögzítése, 

pontosítása, tudatosítása, alapmozgások gyakorlása. Ritmus és sorrend megtartása 
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mozgásos feladatokban. Mozgásos tevékenységgel a tartási hibákat korrigálni, a 

motorikus képességek fejlesztése, az egészséges testi fejlődés biztosítása, testi 

fejlődés zavarainak korrekciója. A sportjátékokhoz szükséges elemi és 

tájékozódási képességek /figyelem/ fejlesztése. A munkatevékenység során 

szükséges ügyesség, erő, állóképesség, kitartás, edzettség, bátorság, akarat 

fejlesztése. Sportversenyek elemeinek elsajátítása, labda-biztonság növelése, 

felkészülés iskolai sportversenyekre. Gimnasztikai alapformájú gyakorlatok 

rögzítése. Növekvő elem és ütemszámú mozgássorokelsajátítása. 

 
A tantárgy az erkölcsi nevelés területén fontos szerepet játszik a szabályok, 

szabályosság ismeretének megerősítésében, a magatartásszabályozás 

befolyásolásában. 

 
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése területén segíti az önismeret, önelfogadás 

képességét, a segítségnyújtásra és elfogadásra való törekvést. 

 
A testi és lelki egészségre nevelés területén segíti az egészséges testmozgás és a 

fizikai aktivitás iránti igény folyamatosságát.A testnevelés tantárgy az anyanyelvi 

kommunikáció kompetenciaterületen hozzájárul a verbális utasítások 

megértéséhez, a mozgások bemutatás vagy szóbeli irányítás alapján minél 

pontosabban és differenciáltabban történő kivitelezéséhez.A tantárgy tanulása 

során fontos a tanulók figyelmének ráirányítása a harmonikus mozgás szépségeire 

és a mozgásművészet vagy a sportmozgások esztétikumának felismerésére. 

 

Ha a tanuló gyógytestnevelésben vesz részt, vagy gyógytestnevelésben is részt vesz, 

a gyógytestnevelés végrehajtása során a testnevelés kerettanterv adaptálható 

elemeit is alkalmazni kell. 

 

 

 

 

Témakör 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Javasolt óraszám: 

30óra 
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A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Vezényszavakat ismerni és követni. 

2. Gyakorlatokat társakhoz és alkalomhoz illően fegyelmezetten 

végezni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Önállóan sorakozni, az irányokatismerni. 

2. A gyakorlatokat egyre pontosabban végrehajtani 
 

Fejlesztési ismeretek 

1. Sorakozás 

2. Járások 

3. Menetelés 

4. Testfordulatok 
 

Tanulói tevékenységek 

1. Sorakozó magasságszerint. 

2. Járás egysoros, kétsoros, háromsoros oszlopban,nyitódás, záródás, helyben járás, 

jelre elindulás,megállás. 

3. Járás lábujjhegyen,sarkon. 

4. Sarkon jobbra, balra fordulatokvezényszóra. 

5. (Irányítással) 

6. Menetelés helyben járással, igazodás, sorbontás jobb,baloldal érzékelése. 

7. Vezényszavakmegértése. 

8. Menetelés zenére, ritmustartás, ritmusváltás adottjelre. 

Fogalmak nyit, zár, jobb, bal, igazodás, sorbontás, magas, alacsony 

 

Témakör 2. Gimnasztikai gyakorlatok Javasolt óraszám: 

70 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Adott ritmust átvenni éskövetni. 

2. Megtanult mozgáselemeket kitartóanvégezni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Az alapgyakorlatokat huzamosabb ideigvégezni. 

2. Egyszerű utasításokatmegérteni. 
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3. Kéziszereket megfelelőenhasználni. 
 

Fejlesztési ismeretek 

1. Két-három mozgáselemösszekapcsolása. 

2. Kézi szer- ésszabadgyakorlatok. 

3. Szakkifejezések megértése ésalkalmazása. 
 

Tanulói tevékenységek 

1. Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása, helyben futásmagas térdemelés, terpeszállás 

törzshajlítás,bokaérintés. 

2. Négy ütemre végzett gyakorlatok: (alapállás, ugrás terpeszbe,kar oldalsó középtartásba, 

taps fej fölött, vissza alapállásba, mellső középtartásba, oldalsó középtartásba, 

terpesz,stb.) 

3. Szalag, babzsák, labda, medicinlabda, súlyzó, buzogány,karika, alkalmazásával végzett 

négyütemű gyakorlatok vezényszavak, számolás, zenesegítségével. 

4. Begyakorolt gyakorlatsorok zenére, a testtartás, ésütemtartás figyelembevételével. 

Fogalmak négyütemű gyakorlat, terpeszállás, oldalsó középtartás, mellső középtartás, 

magas tartás, négyütemű gyakorlat, kézi szerek megnevezése 

 

Témakör 3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos 

feladatok 

Javasolt óraszám: 

100óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Gyakorlatokat kitartóan végezni, a hibákat javítani. 

2. Izmokaterősíteni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Szóbeli utasításokatmegérteni. 

2. Egyre hosszabb ideig együttműködni a tartásjavítóés izomerősítőgyakorlatokban. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Guggolás 

2. Kúszás 

3. Mászás 

4. Függeszkedés 

5. Távolugrás 
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6. Guruló átfordulás előre,hátra 

7. Állórajt,futás 

8. Egyensúlyozójárás. 
 

Tanulói tevékenységek 

1. Guggolójárás, 

2. Kúszás padokközött, 

3. Bordásfal gyakorlatok(függeszkedés), 

4. Egy lábról elrugaszkodás távolugrásnekifutásból, 

5. Sorozatban guruló átfordulások (guruló átforduláselőre sorozatban, háttal sorozatban 

guruló átfordulás, hátra), 

6. Állórajtbólversenyfutás, 

7. Helyben rugózásbólelrugaszkodás, 

8. Mászás kötélen,bordásfalon, 

9. Kúszás akadályok között, mászás akadályonát, 

10. 30-60 m-es versenyfutás állórajtból, 

11. Egyensúlyozás talajon, padon (gerendán) padmerevítőjén. 

Fogalmak gyakorlatok megnevezése, sorozat, állórajt, tevékenységek megnevezése, 

méter 

 

Témakör 4. Labdás gyakorlatok Javasolt óraszám: 

60 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyre pontosabban labdát vezetni, célba juttatni (kézzel, lábbal). 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Szabályokat megérteni,betartani. 

2. Labdát vezetni egyrebiztosabban. 
 

Fejlesztési ismeretek 

1. Kislabdadobás 

2. Átadások 

3. Labdavezetés 
 

Tanulói tevékenységek 

1. Kislabda dobás, állóhelyzetből. 
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2. Célba dobás (kosár, kapu,céltábla). 

3. Egykezes, kétkezes mellső átadások,különböző feladathelyzetekben. 

4. Váltott kézzel járás körben akadályokmegkerülése, labdavezetések. 

5. Labdavezetés (ügyesebb) lábbal cél felé, akadályokmegkerülése. 

6. Dobóterpeszből kidobás, célba dobás, alsó-felső dobás, lassú futás közben labdavezetés az 

ügyesebb kézzel. 

Fogalmak gyakorlatok megnevezése, váltott kéz, dobóterpesz, labdavezetés 

 

Témakör 5. Sportjátékok elemei Javasolt óraszám: 

100 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Sportjátékokat játszani, mások játékát figyelemmelkísérni. 

2. Rendszeresen sportolni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Betartani a sportjátékok elemi szabályait, és azeszközöket rendeltetésszerűen, 

balesetmentesenhasználni. 

2. A szabályokat minél pontosabbanbetartani. 
 

Fejlesztési ismeretek 

1. Kosárlabda, röplabda,zsinórlabda 

2. Pingpong 

3. Labdarúgás 

4. Tollaslabda,szivacslabda. 

5. Kidobós 

6. Úszás(vízbiztonság) 

7. Roller, kerékpár, gördeszka, görkorcsolya, szánkóhasználata 

8. Teke, kugli,biliárd 

9. Kondicionáló gépek minél szélesebb körűalkalmazása 

Tanulói tevékenységek 

1. Alapállás – megindulás - megállás, labdavezetés, kosárradobás, védekezés, 

2. Pingpongozás, átütés, szerválás, ütögetés,adogatás, 

3. Alapállás, megindulás, megállás, labdavezetés, átadás,kapura lövés, labdavédése, 

4. Szivacslabda, tollaslabda ütögetés, átütés a háló másikoldalára. 
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5. Az időjárásnak megfelelő sporteszközök használata, azeszközök rendeltetésszerű 

használata, karbantartása,tárolása. 

6. Egyéni- és csapatversenyek rendezése, kulturált szurkolás (eredményhirdetés, 

cím megvédése,visszavágó). 

7. Úszás, néhány úszásnem mozdulatai, az úszás ritmusa,légzés javítása. 

8. Kondicionáló gépek célszerű és szakszerű használata, az erőnlét- és életmódjavító 

gyakorlatsorok elsajátítása és napirendbeépítése. 

Fogalmak sportágak megnevezése, kosárpalánk, kosár, kosárlabda, szerva, szerválás, 

kapu, gól, tevékenységek megnevezése, kétkezes mellső átadás 

 

Összegzett 

tanulói 

eredmények 

a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes 
1. a mozgásos tevékenységek rendszeres végzésére, az egészséges testi 

fejlődés, edzettség, teherbíró képesség, az alapvető fizikai képesség 

szintjének emeléseérdekében, 

2. sporteszközök rendeltetésszerű, balesetmenteshasználatára, 

3. sportjátékok játszására (egyszerűsített) szabályokkal, sportmérkőzések 

figyelemmel kísérésére. 
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Osztályfőnöki óra 

(Közösségi nevelés) 
 

Az osztályfőnöki óra célja az osztályba járó tanulók közösségének kialakítása, 

fejlesztése, a csoporthoz tartozás, identitás tudatosítása. Az osztályfőnöki óra a 
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pedagógiai folyamatban kiemelt helyet foglal el, céljai és feladatai a nevelési-

oktatási folyamat teljes spektrumára kiterjednek. A tantárgy célja a tanulók 

segítése önismeretük fejlesztésében, személyiségük stabilizálása a lehetséges 

életpálya elérésének céljai érdekében. A tantárgy tematikája segíti a szociális 

képességek (a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, az empátia, a tolerancia, a 

kooperáció, a konfliktuskezelés stb. képességeinek) fejlesztését főként az 

osztályban megélt saját élmények, tapasztalatok alapján. A tantárgy fontos szerepe 

a társadalmi beilleszkedés támogatása, az élet különböző területeire érvényes 

szabályok rendszerezése, a felnőtt élet megkezdésének előkészítése. Az 

osztályfőnöki óra lehetőséget ad az iskolai közösségi programokhoz történő 

kapcsolódás előkészítésére, tervezésére, az ünnepélyeken, megemlékezéseken a 

csoport szerepvállalására. 

 

Az osztályfőnöki óra fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelés területén a 

szabálykövető magatartás fejlesztésében és kiterjesztésében, a cselekedetek előre 

tervezésében és a következmények előzetes felmérésében, a választások erkölcsi 

meggyőződés szerinti mérlegelésében. 

 

A tantárgy az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén felkészít az 

állampolgári jogok és kötelezettségek tartalmának mélyebb megismerésére, a napi 

élettel kapcsolatos felelősügyintézésre. 

 

Az önismeret és társaskultúra fejlesztése területén a tantárgy hozzájárul az emberi 

kapcsolatok alakításához és megtartásához nélkülözhetetlen korrekt magatartás, 

empátia és a reális énkép fejlődéséhez. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés területén a tanuló megismeri és egyre önállóbban, 

belülről fakadóan alkalmazza a felnőtt élethez kapcsolódó lakókörnyezeti és 

munkahelyi egészségvédelem, balesetvédelem szempontjait, tudatosan törekszik 

testi épségének és érzelmi egyensúlyánakmegőrzésére. 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség fejlesztési területen a tanuló egyre 

jobban megismeri a közösségi élet színtereit és felismeri szerepét a közösségért 

végzett munkában, kialakul az igény a kölcsönös segítés iránt. 
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A fenntarthatóság és környezettudatosság területén a tantárgy segít a személyes 

élet tevékenységeinek idő-, anyag-, és energiatakarékos tervezésére és 

lebonyolítására. 

 

Témakör 1. Aktuális témák Javasolt óraszám: 

28 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Osztályközösségetalakítani. 

2. Egyéni és társadalmi ünnepeket ismerni, számon tartani,mások ünnepeit megismerni, elfogadni, ünneplésének a tiszteletet megadni(tolerancia). 

3. Aktívan részt venni az intézmény és a lakóhelyéletében. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Szűkebb és tágabb közösségét megismerni, annak életét, történéseit figyelemmel kísérni. 

2. Aktivitást és együttműködést tabusítani. 

3. Megegyezéssel programokat tervezni, a közös eseményekenaktív részvétel. 

4. Saját véleményt megfogalmazni, és azt bátranképviselni. 

5. Toleráns viselkedést tanúsítani, vitázni, az álláspontotrugalmasan megváltoztatni meggyőzéshatására. 

 

Fejlesztési ismeretek 

 A közösség építése érdekében saját teendőinekfeltérképezése. 

 A közösség életében adódó aktuális, váratlanesemények kezelési módjánakelsajátítása. 

 Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete és felkészülés a közösség alkalmaira (ünnepélyek, külső programok). 

 Tágabb közösségről szóló hírek, események követése,a megfelelő alkalmakon aktív (passzív)részétel. 

 

Tanulói tevékenységek 

 Az intézmény (iskola, munkahely) hagyományainak,történetének megismerése. 

 Tervek készítése (naptáron bejelölni az alkalmakat),jelmez készítése, öltözék megválasztása, a közösélményekmegbeszélése, az elkészült fotók, felvételek közös megtekintése, a látottak megvitatása. 

 Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon),az ünnepnek megfelelő szokások, külsőségek megtartása (meghívó, plakátkészítés, vendégvárással kapcsolatos teendők,ünnepiműsorban szerepvállalás, fényképezés, beszámoló szóban,írásban az eseményről). 

 Tanulmányi séta, kirándulás,múzeumlátogatás. 

 A tapasztalatok, ismeretekrendszerezése. 

 A közösség életében felmerülő problémamegfogalmazása,véleményalkotás, vita (programválasztás, viselkedési, öltözködési,igazmondási konfliktusok). 

7. Újságcikkekben, napi híradóban, magazinműsorban olvasott, hallott, látott esetek megbeszélése, saját ítéletmegfogalmazása. 
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8. Egyéni tapasztalatok, vélemények gyűjtése. 

Fogalmak Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel kapcsolatos fogalmak köre. 

 

Témakör 2. Felkészülés a felnőtt létre Javasolt óraszám: 

20 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. A viselkedéskultúrátkialakítani. 

2. „Felnőttség” felelősségétmegélni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Reális önismeretre és valós helyzetértelmezésretörekedni. 

2. Tudatosan cselekedni, erőfeszítést tenni a kívánt célelérése érdekében. Norma, 

normakövetés(példakép). 

3. Mindennapi tevékenységeiben fontossági sorrendetfelállítani. 

4. Megérteni a munkafegyelemtartalmát. 

5. Ismerni és betartani az általános balesetvédelmiszabályokat. 

6. Téves vélemény-, megalapozatlan bizalomkároskövetkezményeit figyelembe venni 

(becsapottság, kihasználás, megkárosítás, rossz hatások). 

7. A pénz kezelésének fontosságát ismerni, gazdálkodásábana könnyelműségetkerülni. 

8. A pihenés szükségességét és formáit ismerni. 

Fejlesztési ismeretek  

1. A felnőtt lét előnyei,hátránya. 

2. Kötelességek, szabályok (munkahelyi-, lakóhelyi előírások, balesetvédelmi, 

tűzrendészetiszabályok). 

3. Időbeosztás (munka, pihenés, szórakozás helyesaránya). 

4. Napi rutin tudatos alakítása az egyéni lehetőségeknek megfelelően. 

5. A felnőtt élettel kapcsolatos élethelyzetekszámbavétele. 

6. Lakás (lakásfenntartás költségei, takarékosság, lakás tisztántartása,bezárása). 

7. Személye körüli teendők (higiénia, öltözködés,kulturált megjelenés, egészséges 

étkezési szokások, idegenekkel távolságtartás, az intim szféra tiszteletbentartása). 

8. Pályaválasztás, munkavállalás, munkahely (munkavégzéssel kapcsolatos teendők, 

alkalmazkodás, figyelem fontossága, fizetés beosztása, banki szolgáltatás körültekintő 

igénybe vétele. 

9. Pihenés, szórakozás, szabadság (kulturált időtöltés,megfelelő társaság kiválasztása, 
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káros szenvedélyekkerülése). 

10. Helyes – helytelen (viselkedési szokásokkialakulása, szenvedélyek kialakulása, – 

dohányzás,italozás, játékfüggőség, kábítószer fogyasztás). 

 

Tanulói tevékenységek 

1. A kívánatos tulajdonságok tudatos kialakítása, fejlesztése, szituációsgyakorlatok. 

2. Szembesülés reális és irreális tervekkel (vágyak és a lehetőségek tudatosítása). 

3. Írott és íratlan szabályok (iskolai szabályok,közlekedési szabályok, játékszabályok) 

betartása,megszegése,következmények (példák saját élményekből, filmekből). 

4. Videofilm megtekintése, megbeszélése, helyes, nemhelyes felismerése. 

5. Személyes higiénia napi rutinja, heti teendők (hajmosás),havi(hajvágás) számbavétele, 

tudatosítása. 

6. Lakás tisztántartása, rendje (napi-, heti-, havi teendők) és biztonsága (bezárása, idegenek 

távoltartása),szomszédokkal szembeni viselkedés, egymássegítése. 

7. Saját napirendösszeállítása. 

8. A tervezett élet előnyeinek tudatosítása. (A mai napratervezett feladatok és tevékenységek 

az e havi, ez évi, későbbi terve végiggondolása, tervezése.) 

9. Különböző munkakörökhöz szükségestulajdonságok számbavétele. 

10. Képességlista készítése a számba jövő munkakörökről (pl.a takarító: pontos, kitartó, 

megbízható,rendszerető). 

11. Különböző munkahelyek megismerésére tanulmányi séták(pl. boltok, raktárak, konyhák, 

műhelyek stb.megtekintése). 

12. Beszélgetés, szituációs játék, képek nézegetése,csoportosítása. 

13. Megcélzott szakma szerinti képességek intenzívebb fejlesztése (pl.: tevékenység egyre 

hosszabb ideig, rendszerességfejlesztése, megtartó emlékezet fejlesztése, 

utasításokmegjegyzése,végrehajtása). 

14. Pihenés: kirándulás, testedzés, tánc, kézművestevékenységek, egyedül, együtt a 

családdal,társaságban. 

15. Egészségmegőrzés, kondicionálás lehetőségei(életmód, életvezetés). 

16. Egészségkárosító szokások számbavétele (prospektusokgyűjtése, szituációs gyakorlatok), a 

visszautasítás gyakorlása. 

17. A pénz értékének tudatosítása. A takarékosságlehetőségeinek megbeszélése. 
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18. Helyzetgyakorlatok, tanulmányi séta bankban,számlanyitáshoz szükséges adatok és 

kapcsolatos teendők ésveszélyek. 

Fogalmak munkafegyelem, baleset, figyelem, létfeltétel, táplálkozás, lakás, ruházkodás, a 

pénz értéke, törvény, szabály, igazságszolgáltatás, büntetés, saját érdek, 

választó, képviselet, képviselő. személyiigazolvány, határátlépés, állampolgár, 

sajátkezű aláírás, tájékozódás, tapasztalatszerzés, próbálkozás, tanács, 

tanácsadó, kötelesség,mulasztás, tévedés, hiba kijavítása, elnézés kérése, bank, 

folyószámla, átutalás, fedezet, takarékoskodás, titkos kód,bankkártya, kölcsön, 

kezes, ápoltság, taszító, vonzó, sminkelés, káros szokás, egészségmegőrzés, 

mértékletes, lustaság, jóleső fáradtság, szenvedély, visszautasítás 

 

Témakör 3. Beilleszkedés, alkalmazkodás Javasolt óraszám: 

24 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

Az osztályközösség tagjait megismerni. Saját képességeit ismerni, 

jövőjét reálisan tervezni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. A szabályokat elfogadni. 

2. Helyes napirendetkialakítani. 

3. Érzelmileg azonosulni az elődöktetteivel. 

4. Szolidaritást tanúsítani a rászorulókkalszemben. 

5. Aktívan részt venni a lakóközösség és az iskolaközösség életében. 

6. Bekapcsolódni a helyi öntevékeny csoportok munkájába (szakkör, 

énekkar,tánccsoport). 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Tanulói jogok éskötelességek. 

2. Házirend. 

3. Tűz- ésbalesetvédelem. 

4. Napirend. 

5. Tanórán kívülielfoglaltságok. 

6. Tanulás éstudás. 

7. Bevált és új tanulási módszerek kialakítása („atanulás tanulása”, tanulási 
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technikákmegismerése). 

8. Műhelyek, munkahelyek megismerése,munkatársi kapcsolatok. 

9. Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatos képességek feltérképezése (többek 

között kézügyesség,kitartás, pontosság,megbízhatóság). 

 

Tanulói tevékenységek 

1. A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos kérdésekmegvitatása 

(kérdésekmegfogalmazása). 

2. Időbeosztás,órarend. 

3. Hatékonyságellenőrzése. 

4. Saját tanulási stratégia megkeresése, az előnyök éshátrányok mérlegelésével. 

5. Beszámoló az önálló tanulásról és a tanulópárok együttműködésénektapasztalatairól. 

6. Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkalkapcsolatban. 

7. Kapcsolatépítés, aktív együttműködés. 

Fogalmak egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan hiányzás, 

legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt, közelmúlt, együttérzés, 

önkéntesség, önfeláldozás, karitatívtevékenység 

 

Összegzett tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes 

5. az osztályközösség és viselkedéskultúraalakítására, 

6. saját képességeinek ismeretére, jövőjének reálistervezésére, 

7. aktívan részt venni az intézmény és a lakóhely életében. 
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Életvitel és gyakorlat 

 
 

A tantárgy célja, hogy az általános iskolában elsajátított ismeretekre építve 

megerősítse a tanulókban a minél önállóbb életvitelhez szükséges életvezetési és 

háztartási ismereteket, rávezessen a környezet rendezésének, tisztán tartásának 

fontosságára, bővüljenek ismeretei a test védelmével, működésével, tisztán 

tartásával kapcsolatban, ismerje meg a családi és más együttélések esetében a 

kölcsönös támogatás lehetőségét. A tantárgy tanulása során a tanuló ismeretei 

rendszereződnek a testápolás, a személyes higiéné és a környezet tisztán tartásának 

fontossága témakörében. Nagy hangsúlyt helyez a tantárgy az esztétikus, praktikus 

megjelenés iránti igény kialakítására. A feladathelyzetekben és egyéb szabadidős 

tevékenységek végzésében törekszik a célszerűséget és kényelmet egyszerre 

szolgáló körülmények megteremtésében. A háztartási munkák ellátásához 

kapcsolódóan a tantárgy tanulása során egyre differenciáltabban megjelenik a 

lakás és az iskolai környezet által megkívánt megfelelő biztonság és óvatosság a 

gépek, berendezések használatában, a vegyszerek alkalmazásában. Kitérünk a 

balesetek megelőzése érdekében tett intézkedésekre és az esetlegesen bekövetkező 

balesetek esetén szükséges teendőkre. A tantárgy tanulásában nagy hangsúly 

helyeződik a segítségnyújtás különböző területeire, a csecsemő- és beteggondozásra 

és az idősek ellátására. A háztartási ismeretek keretében a tantárgy ráirányítja a 

figyelmet a háztartással kapcsolatos beszerzésekkel kapcsolatban a körültekintő 

tájékozódás, az igények ismeretében történő informálódás, a megfontolt választás 

és az esetleges panaszkezelés kérdéseinek fontosságára. Minden érintett területen 

kiemelten foglalkozik a mindennapi élet során kívánatos egészséges életmód 

szemléletének figyelembe vételével. 

 

A tantárgy tanulása során az erkölcsi nevelés területén egyre differenciáltabban 

érvényesül a mindennapi családi életben és munkatársi közösségekben szükséges 
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másokra történő odafigyelés, együtt érző, empatikus magatartás, a mások szükség 

szerinti segítésének igénye.Önismeret és társas kultúra területén a testalkatához, 

tevékenységeihez illő megjelenéshez szükséges információk alapján fejlődik a 

tanulók énképe, önismerete. Társai visszajelzése lehetőséget ad önbizalmának, 

önértékelésének reális fejlődésére. A testi és lelki egészségre nevelés területén a 

személyes és környezeti higiéné iránti igény egyre erősebbé válik, tudatosul a 

betegségek megelőzésében és leküzdésében fontos tevékenységek 

rendszerességének szükségszerűsége.A felelősségvállalás területén a tanuló 

ismeretei bővülnek az együtt érző, segítő magatartás, 

azelfogadásvonatkozásában.Apedagógusfelelőssége,hogylehetőségetteremtsenaz 

önkéntes segítségnyújtás igényének kialakulására, amely segíti a személyes 

fontosság megélését.A fenntarthatóság és környezettudatosság területét a tantárgy 

a fogyasztóvédelmi szokások és érdekvédelem megismertetésével támogatja. A 

gazdasági és pénzügyi nevelés folyamatában kiemelt szerepet játszik a tantárgy a 

vásárlói tervezés és tudatosság alakításával. 

 

Témakör 1. Személyes szükséglettel kapcsolatos 

teendők. 

Javasolt óraszám: 

93 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Tudni, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit kelltennie. 

2. Egyszerű esetben önmagátellátni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Testápolás. 

2. Egyszerű esetben önmagátellátni. 

3. Reális, megvalósítható igényt kialakítani azöltözködéssel kapcsolatban. 

4. Tudni, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit kelltennie. 

5. Irányítással előkészíteni a mosást, ismerni amosószerek hatásait, az öblítés 

fázisait. 

6. Alkalmazni a nagytakarításműveleteit. 

7. Kultúrtörténeti ismeretétfejleszteni. 
 

Fejlesztési ismeretek 

1. Önkiszolgálás, testápolás, öltözködés fázisai,eszközei. 
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2. Jó megjelenés,ápoltság. 

3. Ruhaválogatás az évszaknakmegfelelően. 

4. Divat, a divatváltozásai. 

5. Saját ruhanemű gondozása,ruhajavítás. 

6. Irányítással a mosás előkészítése, mosóporok hatása, öblítés fázisai (zokni, 

zsebkendő,fehérnemű). 

7. Személyes környezetegondozása. 

8. Irányítással a terem, konyha, műhely kitakarítása a nagytakarítás műveleteinek 

alkalmazásával,eszközhasználat. 

Tanulói tevékenységek 

 

1. Beszélgetés az ápoltságról az eddig tanultak alapján (fürdőszobai berendezések és 

tisztálkodási szerek rendeltetésszerű használata). Hajápolás, kéz- és lábápolás. 

2. A ruhadarabok csoportosítása és felsorolása megadott szempontok alapján. 

3. Beszélgetés a divatról, milyen divatos ruhadarabok alkotják amai fiatalok ruhatárát, a 

divatváltozásai. 

4. Régi és mai fényképek nézegetése, az ott látott alakok öltözetének megbeszélése. 

5. Beszélgetés a jó megjelenésű, jól öltözött emberről.Sminkelés. 

6. Szerepjáték –„Divatbemutató” 

7. Kisebb javítások elvégzése (pl. gombfelvarrás, fércelés,tűbefűzés, szegőöltés). 

8. Fehérnemű, zokni, zsebkendő kézimosása 

9. Eddig tanult tevékenységek alapján a különbözőhelyiségek nagytakarításához szükséges 

munkafolyamatokgyakorlása. 

Fogalmak Tisztálkodással kapcsolatos eszközök. divat, modell, divattervező, márka 

korosztályok, korszakok, smink és ápoltság, borotválkozó eszközök. 

Borotválkozás, áztatás, mosás, öblítés, teregetés, szájszag, testszag, 

dezodorálás. Az eddig használt fogalmak bővítése a nagytakarításra 

vonatkozóan. 

 

Témakör 2. Háztartás Javasolt óraszám: 

144 óra 
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A témakör 

nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Kiválasztani és használni a munkának megfelelő eszközöket és 

gépeket. 

2. Munkát kitartóanvégezni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Törekedni a balesetek-megelőzésére. 

2. Kiválasztani a munkának megfelelő eszközöket ésgépeket. 

3. Önállóan teríteni, mosogatni, törölgetni, rendet rakni, a használt készülékek funkcióját 

és használatátismerni. 

4. Adott munkát kitartóanvégezni. 

5. Ruhaneműit kíméletesen használni ésgondozni. 

6. Szabadidejét hasznosan eltölteni, az elkészültmunkadarabnak örülni. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Balesetvédelmi ismeretek, és a balesetekmegelőzése. 

2. Konyhaimunkák: 

a. A konyha berendezése, a berendezésekfunkciója, rendeltetésszerűhasználata. 

b. Irányítással a megfelelő eszközök, konyhaigépek kiválasztása. 

c. Egyszerű ételek, saláták, édességek,sütemények készítése. 

d. Konyhai gépek szakszerű használatánakmódja (fokozódóönállósággal). 

e. Mikrohullámú készülék használata,ételmelegítés. 

f. A konyha tisztántartása, az élelmiszerek higiénikus kezelése. 

3. Fürdőszoba és toalett tisztántartása és rendeltetésszerűhasználata. 

4. Háztartásimunkák: 

a. Mosogatás. 

b. Mosás. Szárítás (nagyobb terjedelmű,eltérő tulajdonságúruhanemű). 

c. Vasalás. 

d. Ruhanemű tárolásának módja (védelem aportól, kártevőktől – ruhamoly). 

5. Textilmunkák. 

a. Varrás, hímzés, díszítő eljárások(gyöngyfűzés, kötés,horgolás) megismerése. 

b. Kisebb javítások elvégzése(gombfelvarrás, fércelés,tűbefűzés, szegőöltés). 

6. Dekoráció, alkalmi csomagolás, ünnepi készülődés a személyesmegjelenésben és a 

környezetben. 
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Témakör 3. Gondozási feladatok Javasolt óraszám: 

65 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elemi segítségnyújtás módjait ismerni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Családjában beteget ápolni könnyebb betegségesetén. 

2. Cselekvéssorokat ismerni (elmondani), melyek abetegápolás soránelőfordulnak. 

Tanulói tevékenységek 

1. Szerepjáték: balesetveszélyes helyzetek szimulálása,teendők balesetesetén. 

2. A már ismert tevékenységek gyakorlása, szükségszerinti alkalmazása. 

3. Ismerkedés a tűzhellyel, mosogatóval, hűtőszekrénnyel, mikrohullámúsütővel. 

4. Tárolás a konyhában (élelmiszer alapanyagok,edények). 

5. Tevékenység során eddig tanult kisgépek használata fokozott önállósággal (turmixgép, 

kenyérpirító, habverő, hámozókés). 

6. A tisztaság fontossága, és ennek tudatosítása, tisztítószerek használatának szabályai (maró 

anyagok, fertőtlenítőszerek). 

7. Egyszerűbb munkafolyamatok elvégzése a textilekgondozása során, a biztonságos 

munkavégzés (mosáshozruhákszétválogatása, kézi- és gépi mosás, teregetés, hajtogatás, 

vasalás). 

8. Képek, prospektusok, használati utasításokértelmezése. 

9. A balesetek elkerülésénekfontossága. 

10. Eddigi tevékenységek gyakorlása, szükség szerintielemi alkalmazása. 

11. Egyszerűbb munkafolyamatok elvégzése, abiztonságosmunkavégzés feltételei (mosáshoz 

ruhák szétválogatása, kézi- és gépi mosás, teregetés, hajtogatás, vasalás, vízhőmérséklet, 

vasaló hőmérséklete). 

12. Képek, prospektusok, használati utasítások gyűjtése,kézimunka megismerése, alapöltések, 

egyszerűmunkafolyamatokmegismerése, gyakorlása, kisebb darabok elkészítése. 

13. Az alkalomnak megfelelő eszközök és anyagok változatos alkalmazása (farsangi, 

karácsonyi, iskolairendezvény, születésnapi, anyák napi ünneplés, vendéglátás). 

Fogalmak Eddigi fogalmak használata, bővítése: szakácskönyv, hozzávalók, mértékek, 

mérőeszközök. Maró anyag, fertőtlenítés, hőfok, éget, perzsel, gőzölés, 

kártevő, vegyszer. 



 

935 
 

3. Félelmétleküzdeni. 

4. A csecsemők ápolását, gondozásátmegtanulni. 

5. Az elemi segítségnyújtás módjait ismerni. 
 

Fejlesztési ismeretek 

1. Teendők beteglátogatás során a kórházban,betegszobában, otthon. 

2. Csecsemőápolási ismeretek (fokozott figyelem, az utasítások betartása). 

3. Idősgondozással kapcsolatosfeladatok. 

4. Teendők hirtelen rosszullét esetén (hányás, ájulás,vérzés, epilepsziásroham). 

5. Teendők balesetesetén. 

6. Az egészségügyi ellátórendszer megismerése. 

Tanulói tevékenységek 

1. Beszélgetés, filmekmegtekintése. 

2. Szituációs gyakorlatok: segítség kérése, telefonálás, társalgás különböző korosztályok 

tagjaival (viselkedés orvosi vizsgálat és kórházi látogatás során, látogatás idősek 

otthonában, ajándékozás, kedveskedés agondozottaknak). 

3. Orvosi rendelők felkeresése, vizsgálatok, szűrésekcéljának tudatosítása, az 

egészség megőrzése is állandóodafigyeléstigényel, teendők ennek megfelelően 

(védőoltás, szűrővizsgálatok, tüdőszűrés, vércukormérés). 

4. Szerepjáték: csecsemőápolás (fürdetés, etetés, öltöztetés, sétáltatás). 

 

Fogalmak lázcsillapítás, folyadékpótlás, nyugalom, egészséges napirend, alvás, 

pihenés, munka, sport, ájulás, görcs, roham, segélykérés, telefonálás, orvosi 

utasítás, látogatás, ápolás, rászorultság, gyógyszerekkel kapcsolatos 

ismeretek 

 

Témakör 4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem Javasolt óraszám: 

75 óra 

A témakör 

nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Vásárlásokat megtervezni a vágyak és a lehetőségek mérlegelésével. 

2. A fizetéssel kapcsolatos ismeretekbővítése. 

3. Szavatosság fogalmánakértelmezése. 

4. Személyre szóló ajándékot készíteni (alkalomszerinti 

csomagolás,átadás). 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 
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Fejlesztési tevékenységek 

1. Körültekintőenvásárolni. 

2. Egyéni szint alapján egy vagy néhány dolgotönállóan vásárolni. 

Fejlesztési ismeretek 

1. A konyhai tevékenységekhez szükséges árukmegvásárlása, fokozódóönállósággal. 

2. Vásárlás közben figyelembe veendő szempontoktudatosítása. 

3. Szavatosság az árucikkeken, eltarthatóságmódja. 

4. Eltérő árucikkekvásárlása. 

5. A vásárlás megtervezése, üzletkiválasztása. 

6. Viselkedési formák alkalmazása,közlekedés. 

Tanulói tevékenységek 

1. Ismert üzletben egyéni vásárlás megbeszélés alapjánlehetőleg önállóan (bevásárló 

lista, költségvetés). 

2. Áruk megkeresése és a megfelelő kiválasztása ameglévő kínálatból 

valóshelyzetben. 

3. A fizetéssel kapcsolatos ismeretekbővítése. 

4. A szavatosság fogalmánakértelmezése. 

5. A reklamáció, panasz lehetőségeinekmegismerése. 

6. A vásárolt termékek praktikus, előrelátószállítása. 

7. Tárolás hűtőszekrényben (romlandó,eltartható). 

8. Jelzések megkeresése és értelmezése (összetétel, szavatosság,ár). 

9. Cipő, ruhanemű, ajándék vásárlása (bevásárló lista,költségvetés, méret, célszerű szín, 

anyag kiválasztása),csomagolás. 

10. Szerepjáték. 

11. Tanulmányi séta, vásárlás, különböző típusúüzletekben. 

12. A vásárlással, fizetéssel, viselkedéssel, közlekedéssel kapcsolatos fogalmak további 

bővítése (csarnok, piac, kisebb- és nagyobb bevásárló helyek, raktáráruházak, 

prospektusok, szórólapok árai és a valóságos árukon lévő tájékoztatók, üzletház, raktár, 

éjjel- nappal nyitva, nyitva tartás, pénztár, polc, gondola, reklám,plakát, ár, számla, 

visszajáró, szatyor, nehezebb-könnyebb). 

13. Eligazodás az árucsoportok között, csoportosítás, válogatás. 

Fogalmak A vásárlással, fizetéssel, viselkedéssel, közlekedéssel kapcsolatos fogalmak 

további bővítése. Tárolási fogalmak bővítése. Szavatosság, dátum, jelzés. 
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Témakör 5. Piktogramok értelmezése Javasolt óraszám: 

55 óra 

A témakör 

nevelési-

fejlesztési céljai 

Árucikkek jelzéseit összegyűjteni, értelmezni. A piktogramok 

jelzéseit megérteni, és tudatosítani, hogy az egészség megőrzése érdekében 

szükséges figyelembe venni (szavatosság, összetétel) azokat. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Jelzéseket és az azokban rejlő információkatfelismerni. 

2. Figyelembe venni minél több ismertjelzést. 

3. Ismeretlen jelzésre rákérdezni, annak jelentésétmegismerni. 

4. A jelzéseket megfelelőencsoportosítani. 

Fejlesztési ismeretek 

1. Élelmiszereken találhatójelek. 

2. Tisztítószereken találhatójelek. 

3. Ruhaneműkön találhatójelzések. 

4. Tartós fogyasztási cikkeken található jelzések értelmezése(pl. szállítás módja, 

üzembehelyezés). 

5. A környezetben megtalálható rajzos utasítások és rövid feliratok értelmezése (utcai 

tájékoztató jelzések,postai,kórházi, gyógyszertári, játszótéri, különböző munkahelyi, 

szórakozóhelyekhez kapcsolódó). 

 

Tanulói tevékenységek 

1. Egyszerű rajzos feladatlapotmegoldani. 

2. Értelmezés, alkalmazás, gyűjtés magyarázat,csoportosítás. 

3. Tanulmányi sétán eltérő árucikkeken lévő jelzésekmegfigyelése, ismerős jelzések 

keresése,értelmezése. 

4. Megadott jelzés megkeresése ismeretlen környezetben. 

Fogalmak mélyhűtött élelmiszer, levespor, ételízesítők, konzerv, csomagolóanyag, fém, 

üveg, kerámia, tűzhely, veszélyes, összetétel, alapanyag, természetes szál, 

műszál, kártevők, védelem, vegyszeres tisztítás, csomagolás, törékeny, üzembe 

helyezés, állítva szállítható, felirat, tábla, címke, jelzés, tilos, javasolt, szabályos 



 

938 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

használat, büntetés, maró anyag 
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Összegzett 

tanulási 

eredmények 

a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes 

1. a rendszeres testápolásra, környezetének, ruházatánakrendben 

tartására, 

2. a háztartási és gondozási feladatok elvégzéséresegítséggel 

(irányítással), 

3. a tisztítószerek takarékos és szakszerűhasználatára 

4. vásárlásainakmegtervezésére, 

5. az árucikkeken található tájékoztató jelzések ismeretére és 

figyelembevételére. 



 

940 
 

Gyakorlati képzés előkészítése 
 

 

A gyakorlati képzés előkészítése tantárgy célja a fiatalok megismertetése a munka 

világával, a felnőttkori munkavégzés lehetőségeinek feltárása, a 

munkatevékenységek elsajátítása iránti igény kialakítása. A tantárgy tanulása 

során a diákok megismerkednek a környezetükben előforduló munkakörökkel, a 

tevékenységek elvégzéséhez szükséges képességekkel, munkakörnyezettel, 

eszközökkel, elvárásokkal. Elsődlegesen fontos a tanulók számára 

pályaválasztásukhoz kapcsolódóan a képességeikhez, érdeklődésükhöz és 

lehetőségeikhez illeszkedve és az intézményi kínálatot figyelembe véve a megfelelő 

munkatevékenységek kiválasztása és a minél önállóbb életvezetést lehetővé tevő 

életpálya tervezése. A tanulók megismerkednek a gyakorlati évfolyamok 

feladathelyzeteivel, bővülnek a munkatevékenységek körében eddig szerzett 

ismereteik, kialakul a munkavégzéshez szükséges motiváció, fejlődik a társadalmi 

munkamegosztásban elérhető helyük iránti igény. A tanuló magatartásában éretté 

válik a csoportos munkavégzés szabályrendszerének, a munkatársi kapcsolat, a 

munkavezető és alkalmazott viszonyának megismerésére. A tanuló a tantárgy 

tanulása során megismerkedik a munkavállaláshoz kapcsolódó adminisztrációs 

kötelezettségekkel, a munkaidő és pihenőidő rendjével, a munkavállalással együtt 

járó kötelezettségekkel és jogkörökkel, a segítségkérés eszközeivel. 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelés területén támogatja az etikus munkahelyi, 

tanműhelyi viselkedés szabályainak megismerését, a munkafeladatok elosztásának 

igazságos szempontjait, a vállalt feladatok végrehajtási és befejezési 

igényénekerősödését. 

 

Önismeret és társas kultúra területén a tanuló számára egyértelművé válik egyéni 

életlehetőségének formája, kirajzolódik a minél önállóbb, támogatott életvitelnek, 

egyszerű munkafeladatok végrehajtásának és munkatevékenység vállalásának 

lehetősége. A tanuló képessé válik csoportban végzett munkatevékenység 

folytatására, erősödik önbizalma a gyakorlati tevékenységek sikeres elvégzése 

iránt.A testi és lelki egészségre nevelés terén a felnőtt élet tevékenységeire történő 

felkészülés erősíti önértékelését, lelki egyensúlyát a felnőtt lét megélésének 
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érzésével.A tanuló tapasztalatai és ismeretei bővülnek a társadalmi és munkahelyi 

munkamegosztás és munkahelyi kapcsolatok, kötelezettségek terén, különös 

tekintettel a munkahelyi óvó- és védőintézkedések betartásának fontossága 

szempontjából. 
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Témakör 1. A munka világa, pályaválasztás. Javasolt óraszám: 

40 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

A feladat - munkavégzés minőségét, idejének hosszát, tempóját az 

egyéni képességeknek megfelelő mértékben javítani. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Megérteni, hogy a feladat és a munkavégzés természetes és fontos örömforrás, az életkor 

növekedésével a felnőtté válás során. 

2. Ismerni és elmondani a leggyakoribb foglalkozásokbanmagát, a végzetttevékenységet. 

3. Hiányosságait képesjavítani. 

4. A munka világát rendezettenlátni. 

5. Megérteni, hogy mindenkinek szüksége vanpihenésre (szüleinekis). 

6. Önállóan elfoglalnimagát. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. A tanulás és munka közötti hasonlóság éskülönbség. 

2. Az érdemjegy, bizonyítvány és fizetés értelme,jelentése. 

3. A feladatvégzés, a munkatevékenység idejéneknövelése. 

4. A feladat, munka, minőségénekjavítása. 

5. Tanulás és munka, képességek és pályaválasztás közötti összefüggés. 

6. Tehetség, lehetőség, szorgalom, kitartáskérdése. 

7. Önismeret. 

8. Az egyes foglalkozáshoz szükséges tulajdonságokszámbavétele, hiányok 

regisztrálása,célkitűzés. 

9. Nemek közötti fizikai és életfeladatbeli különbségek viszonyaa pályaválasztáshoz. 

10. A munka nehézsége ésöröme. 

11. A munka ésmunkabér. 

12. A munka és pihenés harmonikusegysége. 

 

Tanulóitevékenységek 

1. Felnőttek és tanulók hétköznapjainak feldolgozása, beszélgetés szerepjátékkeretében. 

2. Valamilyen, a csoportnak és a jövőbeni szakmatanulásnak megfelelő gyakorlati 

tevékenység (szövés, gyöngyfűzés, kézimunka) 

3. Önértékelő feladatlapok kitöltése,megbeszélése. 
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4. Tankönyv leckéinek feldolgozása kérdés, felelettípusú beszélgetéskeretében. 

5. A meglévő és hiányzó tulajdonságok listázása egyes szakmák szerint (pl.: kézügyesség, 

pontosság, kitartás, felületesség,rossz látás,stb.). 

6. Családról hozott fényképek nézegetése és beszélgetésa családtagokfeladatairól. 

7. „Amerikából jöttem“ pantomim játékalkalmazása. 

8. Fizetés, pihenés,kikapcsolódás. 

9. Aktívpihenés. 

Fogalmak hétköznap, munkanap, munkaszüneti nap, ünnepnap, fizetés,munkabér, bevétel, 

jövedelem, kiadás, jutalom, oklevél, kitüntetés, bizonyítvány, minőség, mennyiség, 

tempó, hibás, hibátlan, gondos, összecsapott, sikeres, sikertelen, hanyag, 

lelkiismeretes, figyelem, pontosság, igényesség, szorgalom, kitartás, siker, 

hibázás,tökéletlenség, egyéni különbözőségek, adottságok, alkalmasság, fejlődés, 

nemekre jellemző feladatok, foglalkozások, életfeladatok, kifáradás, pihenés, 

nyugalom, önálló, elfoglaltság, segítség,megelégedettség. 

 

Témakör 2. Tájékozódás a munkavégzés területeiről. Javasolt óraszám: 

40 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. A kapott feladatot határidőreelkészíteni. 

2. Tudatosan készülni a felnőtt létre és amunkavállalásra. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Kitartó, elfogadható munkátvégezni. 

2. A feladatra készülni, és aktívan részt venni agyűjtőmunkában. 

3. Önismeretétalakítani. 

4. A tapasztaltakat lényegre törően megfogalmazni, munkájáról reális képet adni, és 

hosszabb ideig emlékeznirá. 

5. A munkáról pozitív képetkialakítani. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Eszközhasználat, kézügyesség fejlesztése, kisebbdarabokelkészítése egyre nagyobb 

önállósággal (gyöngyfűzés, varrás, kötés, agyagozás, stb.). 

2. Az intézményben meglévő munkahelyek,tevékenységek feltérképezése. 

3. A számba vett munkahelyeken rövidebb időeltöltése, irányítással, aktív munkával. 
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(karbantartókkal, kerti munkával, konyhai feladatokkal /terítés, leszedés/, óvodában 

egyéni foglalkozás a kicsikkel, fénymásolás, iratrendezés, iratmegsemmisítés stb.) 

4. A tapasztalatokról szóbeli beszámoló atársaknak. 

5. Közvetlen környezetében lévő felnőttekmunkájának feltérképezése. 

6. A kapott foglalkozások rendszerezése a szükségesképességek szerint (pl. jó 

kézügyességre van szüksége,gyorsaságot igényel stb.) egyéni alkalmasság mérlegelése. 

7. Mi szeretnéklenni? 

8. Milyen munkát szeretnék végezni? 

9. Munkahelyek, foglalkozások számbavétele,rendszerezése. 

10. Tanulmányi kirándulások különbözőmunkahelyekmegtekintésére (pl. kertészet, üzlet, 

raktár, műhely, stb.). 

11. Az intézményben folyó munkavállalói programmegismerése, a program 

résztvevőivelbeszélgetés. 

 

Tanulóitevékenységek 

1. Több-kevesebb segítséggel önállóan feladatotvégezni. 

2. Tanulmányi séta néhányintézményben. 

3. Az ott dolgozó felnőttek munkájánakmegismerése. 

4. Kérdések alapján adatgyűjtés (mi a feladata, milyeneszközöket használ, milyen 

képességekre van szükségemunkájához?). 

5. Az intézményben lévő munkahelyeken adott idő eltöltése aktív munkával (lehetőség 

szerint erőfeszítést igénylő,ténylegesmunkát végezzen a tanuló). 

6. A feladat rövid ismertetése, milyen feladatot tudottvégezni, milyen eszközöket 

használhatott, hogy érezte magátamunkavégzés közben. 

7. Saját környezetből adatgyűjtés, rövid ismertetéselmondása. 

8. Foglalkozások és képességek egymás mellérendelése. 

9. Tablók készítése a munkahelyekről,foglalkozásokról. 

10. Tanulmányi sétán tapasztaltakmegfogalmazása. 

11. A látottak megfigyelése, alkalmanként aktív bekapcsolódása munkavégzésbe. 

12. Önértékelés. 

13. Összehasonlítás,mérlegelés. 
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14. Prezentációk, fotók, beszélgetések a különbözőmunkahelyekről, foglalkozásokról. 

15. Kérdésekmegfogalmazása. 

Fogalmak Az elvégzett munkafolyamatok és eszközök megnevezése.Afelmerülő 

ismeretlen kifejezések, fogalmak tisztázása.Felmerülő fogalmak tisztázása. 

Teljesítmény, kitartás, következmény,amegismert fogalmak tisztázása. 

 

Témakör 3. Fiatal felnőttek életvezetése, munkatársi 

kapcsolatai. 

Javasolt óraszám: 

64 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. A legfontosabb társadalmi elvárásokat, normákat megérteni, és a 

különféle kapcsolatokbanmegfogalmazni. 

2. Véleményt alkotni a helyes és helytelenviselkedésről. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Önismeretét fejleszteni, önmagát és társait elfogadni gyengeségeivel együtt 

(képességeit megismerni, jó ésrossz tulajdonságok közöttdönteni). 

2. A tananyagotmegérteni. 

3. Aktívan részt venni aszerepjátékokban. 

4. Tudatosítani, hogy rokonai között kell egy bizalmasának lenni, akinek elmondja titkait, 

félelmeit, akinek kikéritanácsát. 

Fejlesztési ismeretek 

1. Munkaalkalmasság. 

2. A munkavállaláshoz szükséges feltételek számbavétele: alkalmasság, életkor, 

egészségi állapot, erőnlét,szükségesokmányok (bizonyítvány, személyi igazolvány, 

TAJ kártya, adókártya). 

3. Munkaszerződés, bér, utasításokelfogadása. 

4. Alá- és fölérendeltség amunkahelyen. 

5. Munkahelyikötelességek. 

6. Jogok amunkahelyen. 

7. A munkahelyi beilleszkedéshez fontostulajdonságok megnevezése. 

8. Munkatársak elfogadása, alkalmazkodásegymáshoz. 

9. Baráti viszony – kollegiális viszony, szerelmi viszony(rokoni, baráti, szerelmi, 



 

946 
 

munkatársi kapcsolatok)jellemzői. 

10. Kamaszok és fiatal felnőttek közötti életviteli eltérések:fizikai szempontból, 

kötelezettségek, szórakozás,kapcsolatokmélysége terén. 

11. Kamaszok és fiatal felnőttek érzelmi világa ésszemélyisége közöttieltérések. 

12. Út a felelős gondolkodásig, a jövőbeniéletfeladat függvényében. 

13. Kamaszok és felnőttek irreális és reális vágyai éscéljai. 

14. Képességbeli korlátok felismerése, elfogadása. 

15. Normák, elvárások, életkori különbségek afenti kapcsolatokban. 

16. Saját reális elvárások, vágyak megvalósulásáhozszükséges aktív 

tevékenységekrendszerezése. 

 

Tanulóitevékenységek 

1. Munkatevékenységek gyűjtése, csoportosítása: képes elvégezni, nem képes elvégezni. 

2. Okmányokmegismerése. 

3. Szerepjáték: munkahely keresése, új munkatársbefogadása, beilleszkedés idegen 

közegben (viselkedés,öltözködés). 

4. Beosztott – vezető számára meglévő kötelességek és jogokszéles körűmegismerése. 

5. Segítőkész, hanyag, szorgalmas, tiszteletlen, nagyhangú, pontos stb.. A hasznos és 

kerülendő tulajdonságokkiválasztása,megnevezése. 

6. A kapcsolatok tartalmánakmegvitatása. 

7. Tankönyv leckéinekfeldolgozása. 

8. Kérdés felelet típusú beszélgetés súlypontosalkalmazásával. 

9. Drámapedagógiai módszer alkalmazása: apró történetek, életszerű szituációk 

eljátszása(szerepjátékok). 

10. Képes folyóiratok, áru katalógusok nézegetése közbencsoportos beszélgetés. 

11. Sorolja fel és csoportosítsa azokat az embereket, akiket jól ismer, a hozzájuk fűződő 

kapcsolataalapján. 

12. Képek gyűjtése, ragasztása,megbeszélése. 

13. Ismerkedés gyakorlása (szerepjáték). 

Fogalmak Képes vagyok rá, ill. nem tudom. Kötelező, kötelesség fogalmak tisztázása. Jog, 

jogosult, jogszerű fogalmak tisztázása. Atulajdonságok tartalmának tisztázása. 

TAJ–szám, adóazonosító jel, testi fejlettség, fizikai erőnlét, egészséges életmód, 
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tanulás, munka,szabadidő, kapcsolatok, kötődések váltakozása, tartóssága, 

egoizmus kérdése, jól-, rosszul esik, én és a másik, sértődés, megbocsátás, 

összeveszés, kibékülés, egymás szabadsága. Önismeret. Amegvalósítható cél és a 

sikerélmény összefüggése. Emberekszerethetősége nem függ gazdagságuktól, 

tehetségüktől. Rokonság, barátság, szerelem, munkatárs (kolléga), 

osztálytárs,osztályközösség, társaság, szurkolók, rajongók, társasági ember, 

magányos ember, buli, ismerkedés színterei, rokonszenv, ellenszenv, idegen 

különféle csábításai,bizalom. 

 

Összegzett 

tanulási 

eredmények 

a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló 

1. látóköre bővül, közösségi és közéleti kapcsolataierősödnek, 

2. követi a társadalmi beilleszkedés, kulturált magatartás,az egészséges 

életmódelveit, 

3. képes a környezetében megismerhető szakmákés 

munkalehetőségekfeltérképezésére, 

4. lehetőség szerint (a valós helyzethez hasonló)amunkavállaláshoz kapcsolódó 

adminisztratív és egyéb tennivalókat (interjú, öltözködés, önéletrajz) kipróbál. 
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KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ- OKTATÓ 

MUNKÁJÁT ELLÁTÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 

11-12. ÉVFOLYAMÁNAK KÖZISMERETI KERETTANTERVE 
 

TANTERVI BEVEZETŐ 

 

A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven (Nat) és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul. A sajátos nevelési igényű 

tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell 

alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és 

speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell megszervezni: 

 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni 

ott, ahol erre szükség van; 

- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek 

és eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának 

beépítése a nevelés, oktatás folyamatába; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal 

összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi 

irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

Célok és feladatok 

 

A készségfejlesztő iskola tanulói számára készült kerettanterv célja az egyéni 

sajátosságokhoz igazodóan a képességeknek és érdeklődésnek megfelelő gyakorlati 

tevékenységek kiválasztása, a minél teljesebb körű felkészítés az iskola utáni 
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gyakorlati feladatok ellátására. Az évfolyamok közismereti tantárgyai a 9-10. 

évfolyamokon elért tudásra építenek, azt megerősítik a gyakorlati képzés céljainak 

és feladatainak függvényében. A képzés célja, hogy kialakítsa a tanulóban az 

igényt a felnőtt életben szükséges tevékenységek elsajátítása, ellátása és minél 

önállóbb gyakorlása iránt, támogassa a gyakorlati műhelyekben elengedhetetlen 

praktikus készségek, figyelem, fegyelem, motiváció, pontosság, türelem 

kialakulását. A képzés feladata a munkafolyamat ellátásának, a 

munkatevékenységeket támogató készségeknek tudatos, célorientált fejlesztése, a 

kitartás megalapozása. A képzés során törekedni kell az egyéni képességstruktúra 

feltérképezésére és minél teljesebb körű fejlesztésére az eltérő szükségletek 

alapján. A gyakorlati oktatás során szem előtt kell tartani a hétköznapi életben 

előforduló felhasználások bemutatását, a gyakorlatias elsajátítást, a tevékenységek 

szükségességének példáit a felnőtt életben előforduló helyzetekben. A képzés alatt 

minél több lehetőséget kell adni a szituációs helyzetekben történő megértésre, 

gyakorlásra. A készségfejlesztő iskola 11-12. évfolyamain a gyakorlati 

tevékenységek elméleti ismereteit, alapjait is a gyakorlatban, folyamatos 

bemutatás, ismétlés, gyakorlás keretében célszerű elsajátíttatni. Törekedni kell az 

egyéni különbségekből, sajátos nevelési igényből adódó tevékenységválasztásra és 

az egyéni életutak alakulásában szerepet játszó lehetőségek minél teljesebb körű 

felismertetésére és elfogadására. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 

munkavégzéshez szükséges szociális készségek, kommunikáció, a közösségi 

magatartás, a kölcsönös segítés, a csapatszellem fejlesztésére. Mindezek eléréséhez 

fontos a tevékenykedésre, az aktív felnőtt életre ösztönző, cselekvéseken alapuló, a 

szellemi és fizikai aktivitásra ösztönző, motivált légkörmegteremtése. 

 

Fejlesztési területek, nevelési célok 

 
 

A készségfejlesztő iskolai tanuló a gyakorlati évfolyamokon az erkölcsi nevelés 

területén szociális kapcsolataiban felkészül a munkahelyi közösségbe történő 

beilleszkedésre, megismeri a munkatársi kapcsolatok kialakításához szükséges 

alapelveket. Képes társas kapcsolataiban a közösségi magatartás alapvető 

formáinak megtartására, alkalmazására,fejlődik feladatainak elvégzéséhez 
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szükséges kötelességtudata. Megismeri és elfogadja az egyéni különbségekből 

adódó praktikus lehetőségeket, kialakul az egymás segítése iránt érzett igény. 

 

Kulcskompetenciák 

 
 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja 

miatt a Nat kulcskompetenciáinak fejlesztése is egyéni, individualizált módon 

valósulhat meg. Mindazonáltal a fejlesztésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek 

egységesen érvényesülniük kell. Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely 

meghatározza a többi területen való sikerességet is. Ugyanakkor nem szabad 

megfeledkezni arról sem, hogy az egyes kompetenciaterületek nem elszigetelten, hanem 

kölcsönhatásban jelennek meg és fejlődnek. 

- A tanulás kompetenciái 

- A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi) 

- A digitális kompetenciák 

- A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

- A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

- A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái 

- Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

Egységesség és differenciálás 

 
 

A készségfejlesztő iskolában az egységesség és differenciálás elve az azonos életkori 

csoportokban történő oktatási rendszerben is biztosítja az egyéni haladási 

ütemnek, az eltérő képességeknek, a reális életlehetőségeknek a figyelembe vételét, 

az adaptív oktatás alkalmazását. Az adaptív oktatás lehetőséget ad az eltérő 

képességű, másodlagos sérülésekkel is küzdő tanulók számára egyéni tanulási utak 

kijelölésére, a habilitációs és rehabilitációs foglalkozások támogató jellegének 

tervezésére. A fejlesztésben a fő hangsúly nem a műveltségtartalmak elsajátításán, 

hanem a meglévő képességelőnyökre építve az alapvető kompetenciák kialakításán 

van. Az évfolyamokon a tanulók felkészülnek az eltérő érdeklődés és 

kompetenciastruktúra szerint a felnőtt életben betölthető eltérő lehetőségek 
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megismerésére, kiválasztására. Az gyakorlati évfolyamok során a differenciálást 

legfőképpen az egyéni életlehetőségek, képességek felismertetésén keresztül az 

eltérő felnőtt életkori tevékenységek és a különböző életcélok kitűzésével kell 

elérni. 
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Kommunikáció 

(Magyar nyelv és irodalom) 

 
 

A készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamain a kommunikáció 

tantárgy felkészít a minél önállóbb életvezetéshez, az egyszerű 

munkafolyamatok elsajátításához és a munkavállaláshoz szükséges 

elsődlegesen verbális és az egyéni sajátosságoktól függően nonverbális 

információk, utasítások, megértésére és az adekvát, a 

feladathelyzetekben szükséges beszédprodukció vagy alternatív 

kommunikációs csatorna alkalmazására.  

 

A tantárgy tanulása során az előkészítő évfolyamokon elsajátított 

ismeretekre alapozva, az egyéni képességek szintjéből kiindulva kell 

különös hangsúlyt fektetni a minél érthetőbb kommunikáció 

kialakítására. Verbális kommunikáció esetén cél a helyes hangképzés, a 

minél érthetőbb beszéd, a megfelelő tartalmi mondanivaló fejlesztése, az 

olvasott és hallott tartalom megértésének gyakorlása, elmélyítése.  

 

A nonverbális kommunikációs csatornák alkalmazásában lehetőség 

szerint törekedni kell a minél pontosabb, árnyaltabb kifejezésmódok 

kidolgozására, a gyakorlatban lehető legegyszerűbben alkalmazható, jól 

érthető formában kidolgozott rendszerre. A tantárgy célja, hogy a 

készségfejlesztő iskolai tanulók nyitottá váljanak kommunikációs 

feladatok megoldására, minél nagyobb motiváció alakuljon ki a 

környezettel történő kapcsolatteremtésre, pozitív tapasztalatokkal éljék 

meg kommunikációs kompetenciájukat.  

 

Folyamatosan legyen a tanulónak igénye a környezet megismerésére, a 

kíváncsiság legyen része mindennapi gondolatainak, alakuljon ki, hogy 

a kommunikáció a megismerés egyik fontos eszköze.  

 

A tantárgy tanulása során fejlődjön a verbális kommunikáció és a 

metakommunikáció összhangja. A tantárgy feladata elérni, hogy a 

tanulóban fejlődjön az igény arra, hogy környezete közléseit, 
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információit megértse és önmagát megértesse környezetével. A tanuló 

képességeihez mérten kapcsolódjon be társas érintkezésekbe, 

alkalmazza kommunikációs ismereteit, vegyen részt a különféle 

beszédhelyzetekben.  

 

Kommunikációs helyzetekben ismerje fel a kapott egyszerű információk 

lényegét, tudja a kapott ismereteket megfelelően értelmezni és képes 

legyen véleményt alkotni, élményeit megosztani.  

 

Próbálja a gyakorlati tevékenységekhez szükséges ismereteit írásos 

kommunikációval is bővíteni, a mindennapi tevékenységekhez 

kapcsolódó olvasási és írási feladatokat elvégezni. Egyre bővebb 

szókinccsel legyen képes érzéseit, kívánságait, problémáitkifejezni. 

 

A tantárgy tanítása különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés 

területén a szabályok megértésének és a társadalmilag elfogadott 

viselkedési normák alkalmazásának támogatásával, a közösségi lét és 

kommunikáció összhangjának erősítésével, a verbális és nem verbális 

kommunikációs jelzések összhangjánakelősegítésével. 

 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén elősegíti a közvetlen 

környezet megismerését, a nemzeti jelképek, ünnepek kommunikációs 

szokásrendszerének, jelentőségének és értékeinek megértését. 

 

A tantárgy az állampolgárságra és demokráciára nevelés területén 

szerepet játszik a nyomtatott és elektronikus sajtó híreinek 

megismertetésén, figyelésén keresztül a demokratikus 

intézményrendszer működésének és eseményeinek értelmezésében, a 

demokratikus jogok és kötelezettségek gyakorlásának támogatásában. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztését a saját tapasztalatok 

társakkal történő megosztásával, a más személyekkel kapcsolatos 

események iránti érdeklődés felkeltésével támogatja. 
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A családi életre nevelés területét az együtt élés szabályainak, a családi 

eseményeken történő viselkedésnek a megerősítésével, a családi és 

párkapcsolatok fontosságának tudatosításával szolgálja. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés fejlesztési területet az érzelmi élettel és 

az egészséggel, életmóddal kapcsolatos kommunikációs kultúra egyre 

árnyaltabb alkalmazásának elérésével segíti. 

 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség területet a gyakorlati 

tevékenységek veszélyeinek és a balesetek elkerülésének 

felismertetésével támogatja. 

 

Elmélyíti a fenntarthatóság és környezettudatosság fejlesztési terület 

ismereteit a tevékenységekhez szükséges eszközök, anyagok és energia 

felhasználásával kapcsolatos tudatosság irányításával. 

 

A pályaorientáció területét a tantárgy a gyakorlati munkavégzés és a 

munkavállalás szabályainak, lehetőségeinek, fontosságának 

bemutatásával és az egyéni érdeklődés felismertetésével segíti. 

 

A gazdasági és pénzügyi nevelés fejlesztési területen a tanuló egyre 

jobban megismeri a felnőtt társadalom munkaalapú berendezkedését, a 

családi munkamegosztás, a munkabér és más jövedelmek ésszerű 

beosztásának fontosságát.  

 

Médiatudatosságra nevelés területén a tantárgy segít elsajátítani az 

audiovizuális eszközök helyes és mértékletes alkalmazásának szabályait, 

a média alkalmazását információszerzésre.  

 

A tanulás tanítása fejlesztési területen a tantárgy segíti a változások 

megismerésében a kommunikációs technikák alkalmazásának 

elsajátítását. 

 

Témakör 1. Anyanyelv. Beszédfejlesztés. Javasolt óraszám:  

40 óra 
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A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Verbális kommunikáció fejlesztése: szókincsét, nyelvhelyességét 

bővíteni. Nonverbális kommunikáció fejlesztése: képek, 

szimbólumok, piktogramok felismerése és használata, 

metakommunikáció alkalmazásának fejlesztése. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Növelje ismereteit és kommunikációskésztetését 

2. Képességeinek megfelelő szókinccsel és nyelvi formátumban beszéljen. 

3. Ismerje fel a településén meglévő és országosan ismert nevezetes épületeket (saját 

település, főváros, ország) éstudja azokfunkcióit. 

4. Bővítse saját lakásával a lakásfenntartássalkapcsolatos ismereteit. 

 
Fejlesztési ismeretek 

1. Nyelvi kifejezésformák használata a beszéd,képolvasás, olvasás, írássorán. 

2. Szókincsfejlesztés. 

3. Meglévő ismeretek bővítése különböző témakörökben az olvasás segítségével 

(egészségügyi-, háztartási ismeretek, munkaügyek). 

4. Szabadidő tervezése (aktív pihenés), családiesemények, ünnepek. 

5. Tapasztalatszerzés a településen (utcán), közlekedési útvonalak. 

6. Az iskola (munkahely, általa látogatott intézmények) környékéről térképkészítése. 

7. Lakás használatával kapcsolatos praktikus ismeretek (fogyasztásmérő, szemétszállítás 

időpontjai, postaláda használata). 

 
Tanulói tevékenység 

1. Artikulációs gyakorlatok, a kiejtésjavítása. 

2. A tanult nyelvtani kifejezések, fordulatokalkalmazása. 

3. Szavak gyűjtése (szófajok szerint azonos alakú, többjelentésű szavak, szinonim 

fogalmak,ellentétpárok). 

4. A szövegértés folyamatos ellenőrzése változatos témákban (egészségmegőrzés, káros 

szenvedélyek kialakulásának megelőzése, tisztítószerek, élelmiszerek, háztartási gépek 

használati utasítása, ételreceptek, prospektusok, közlekedési fogalmak, menetrend, 

műsorújság, háztartási fogyasztásmérők számlái, a fogyasztásmérő leolvasása, 
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biztonsági lezárása, hibabejelentés). 

5. Családi alkalmakkal, ünnepi események tervezésével, ajándékozással kapcsolatos 

tapasztalatok megosztása. 

6. Séta, nevezetességek, kirakat nézése (alkalmas ajándék keresése). 

7. Térképek tanulmányozása, ismerős helyek keresése, (alternatív) útvonalak tervezése, 

helyek bejárása, saját útvonal megrajzolása. 

8. Lakás, otthon (helységek, saját lakrész, szépítése), vendégfogadás (alkalmazkodás a 

lakókörnyezethez, kulturáltzenehallgatás). 

Fogalmak Aktuális nyelvtani fogalmak és szabályok, felmerülő fogalmak tisztázása, 

értelmezése. Háztartási energia mérőóra, fogyasztás, számla. 

 

Témakör 

 

2. Olvasás - írás 

 

Javasolt óraszám:  

60 óra 

 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

Olvasás útján információt szerezni, egyszerűbb rövid szöveget írni, 

figyelemmel a formai követelményekre (dátum, aláírás, címzés). 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Olvasási technikáját fokozatosanjavítani. 

2. Olvashatóan írjon, az egyszerű hibákat találja meg ésjavítsa ki. 

3. Valós eseményeket néhány mondattal mondjonel. 

4. Rövid történet, irodalmi alkotást olvasson el, a szereplőket önállóan jellemezze, 

történetet képek/kérdéseksegítségével mondjonel. 

5. Adott űrlap kérdéseire megfelelő válaszokat írjonbe, törekedjen a feladat 

önállómegoldására. 

6. Tudjon képeslapot, levelet írni (lap vásárlásától afeladásig, borítékot megcímezni 

önállóan vagysegítséggel). 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Olvasás gyakorlása,újságolvasás. 

2. Rövid novella, vers, hírlapi tudósításolvasása. 

3. Hallott, olvasott szövegértelmezése. 
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4. Írás gyakorlása (írás tempójánakfokozása). 

5. Az írás külalakjának, rendezettségének tudatosjavítása. 

6. Személyi adatok ismerete, helyesleírása. 

7. Kérdőív, tesztlapkitöltése. 

8. Önálló fogalmazás (önéletrajz, motivációs levél)írása. 

9. Levél, üdvözlőlap önálló megírása,megcímzése. 

10. Keltezés értelmezése és helyesleírása. 

11. Napirend leírása, jegyzet, emlékeztető, esetleg naplókészítése (naptárban). 

12. Önellenőrzés. Hibák megtalálása ésjavítása. 

 

Tanulói tevékenység 

1. Hangos olvasás megfelelő intonációval, kifejezően, néma olvasás, szövegértés. 

2. Egymás kézírásánakolvasása. 

3. Másolás, írás, diktálásután. 

4. Űrlap kitöltése személyiadatokkal. 

5. Szavak írása másolással, tollbamondással 

6. Levél közös megfogalmazása hiányzó osztálytársnak, rövid üdvözlet küldése (papír 

alapú, e-mail,sms). 

7. Egy nap eseményeinek önálló leírása néhány mondatban(napló, naptári bejegyzés). 

8. Elemi szövegelemzés (élethelyzetek, érzelmek, emberi kapcsolatok felismerése, 

megértése). 

9. Személyére vonatkozó kérdések elolvasása, helyes válasz 1-1 szóban. 

10. Általános tájékozottságra irányuló kérdésekre helyes válasz kiválasztása, jelölése. 

11. Megadott időpontokhoz tevékenységek írása, időrendbe állítás keltezés alapján. 

12. Rövidebb szöveg áttekintése, saját munka összehasonlítása a társakéval. 

13. Hírek gyűjtése az ország különböző tájairól (események, szereplők, helyszínek). 

14. Szabadidő kulturált eltöltése, a könyvtár használata (kölcsönzés, könyv, CD, DVD), 

saját hobby megtalálása, a magányos és társas alkalmak egészséges arányának 

megkeresése. 

Fogalmak Olvasási technikával kapcsolatos kifejezések. Ismeretlen fogalmak 

értelmezése, régi és népies kifejezések, betűforma, sorköz, szóköz, kihagyás, 
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mondat, írásjelek, igazolvány, személyi szám, állampolgárság, aláírás 

felelőssége, lakcím, kerület, irányítószám, napló, beszámoló, e-mail, sms, 

megszólítás, tartalom, aláírás, címzés, bélyeg, postaláda, feladás,életkor, 

kedvenc étel, legjobb barát, legkedvesebb időtöltés, munka, pihenés, 

szórakozás, elfoglaltság, jókívánság, elköszönés, dátum, megye, város, 

község, falu, tanya, országhatár, perc, másodperc, idő, gyorsaság, külalak, 

lényeges és lényegtelen hibák, saját könyv, kölcsönzés, határidő, könyvtári 

kölcsönzőjegy. 

 

Témakör 3. Médiaismeret. Nem verbális információ 

értelmezése. 

Javasolt óraszám:  

44 óra 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Könyveket és más információhordozókatrendeltetésszerűen, kíméletesen, 

célorientáltanhasználjon. 

2. Legyen képes a médiából szerzett ismereteket korának és képességeinek megfelelően, az 

egészségre, érzékszervekre, környezetre vonatkozóan adekvátan értelmezni éshasználni. 

3. Tudjon érzelmileg művészeti alkotásokraráhangolódni (irodalom, film, képzőművészet, 

zene,színház). 

4. Képességeinek megfelelően tudjon fényképezni, videózni, hangfelvételeket készíteni 

ésvisszajátszani. 

5. Törekedjen a változatos, szabadidő kulturált eltöltésére (olvasás, zenehallgatás, 

rejtvényfejtés, internethasználat). 

6. Igazodjon el a tv-újságban, a teletext információi és aműsorok között. 

7. A mindennapi eligazodásnál használatospiktogramokinformációit ismerje, használja, a 

piktogramok utasításait tartsa be. 

8. A médiában megjelenő tartalmakat (hírek,riportok, reklámok) legyenképes mérlegelni. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Könyv, folyóirat, újság, lexikon különbsége.Újságolvasás. 

2. Tv, Videó, DVD műsorának közös megtekintése (ifjúsági filmek, filmsorozatokepizódjai). 

3. A valóság és a médiában ábrázolt helyzetek(hihető-hihetetlen) elkülönítése. 
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4. TV-műsorújság átnézése, állandó műsorokidőpontja. 

5. Tágabb környezetben használatos piktogramok megtalálásaés értelmezése (mosdó, lift 

közintézményekben,számítógép,mobiltelefon jelzései, kezelési utasítások). 

 

Tanulói tevékenység 

1. Könyv vásárlása, megbecsülése, saját részre könyv kölcsönzés. 

2. Audiovizuális eszközök szakszerű használata (bekapcsolás, hangerőszabályozása). 

3. Film(részlet) megtekintése,megbeszélése. 

4. A filmekben látottak és a valóság viszonya, példák gyűjtése, csoportosítása (az utánzás 

veszélyeinektudatosítása). 

5. Reklámok, egyes televízió műsorok (valóság-show) mögöttes tartalmának 

mérlegelőértelmezése. 

6. Tv-újság olvasgatása, adott műsorok keresése időpont és cím alapján. (Teletextről 

műsor kiválasztása,megkeresése). 

7. Programfüzet átnézése (kulturális és szabadidő programok, helyi programok). 

8. Következtetések, reakciók (képek, mozgóképek értelmezése, saját viselkedés elemzése 

videofelvétel, fotó alapján), helyes, helytelen differenciálása. 

9. Eszközök használata a használati utasításszerint. 

10. Fényképek készítése és visszanézése (arckifejezésekértelmezése). 

11. Piktogramok gyűjtése, értelmezése (ki talál többet, mitjelent?). 

12. Levélben kapott feladat néma elolvasása,elvégzése. 

13. Keresztrejtvény közösmegfejtése. 

14. Versenyek, játékok (kvíz, szójáték, kitalálós, most mutasd meg..) 

15. TV-bemondószerepjáték 

Fogalmak Mesebeli lények (kitalált lények), tv-csatornák, játék- és ismeretterjesztő filmek, 

vetélkedők, valóság, fantázia. Felmerülő ismeretlen fogalmak tisztázása, régi 

korok, történelmünk nagyjai, mozi, színház, koncert, múzeumok, szabadtéri 

programok, meghatározások, szó kiegészítése, folytatása, rokon értelmű szavak, 

címzett, piktogramok és jelentésük (veszélyt jelző piktogramok, színek, rövid 
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feliratok), múlt-, jelen- és jövő idő, ismeretlen szavak magyarázata, irigy, 

jószívű, segítőkész, vers, rím, ritmus, ismeretlen kifejezések magyarázata, 

versek szavainak értelmezése, megbeszélése. 

 

 
Összegzett 

tanulási 

eredmények 

a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes 

1. az olvasott szöveg megértésére, a tartalom rövid összefoglalására, a 

tanulság levonására, 

2. rendezett külalakkal, olvashatóan írni, az egyszerű hibákat 

megtalálni,javítani, 

3. a tanultakat jó helyzetfelismeréssel önállóanalkalmazni, 

4. a kommunikációs eszközök és sajtótermékek kínálatából 

érdeklődésének megfelelő értékes tartalmakból ismeretet 

szerezni. 

 

 

 

Számolás-mérés 

(Matematika) 
 

Aszámolás-méréstantárgyakészségfejlesztőiskolagyakorlatiévfolyamainmegerősítia 

9-10. évfolyamokon és a gyakorlati tevékenységek során elsajátított ismereteket, 

készségeket és megalapozza a minél önállóbb életkezdéshez, a gyakorlati 

tevékenységek elsajátításához és a munkavállaláshoz szükséges számolási, 

számítási és mérési ismereteket. A tantárgy tananyagának elsajátítása során 

folyamatosan törekedni kell a mindennapi élethez, önellátáshoz, 

munkatevékenységekhez gyakorlatba ágyazottan kapcsolódó feladatmegoldásokra, 

kerülni kell a túlzott elméletieskedést, fontos a műveletek tapasztalati megerősítése 

különböző mérő- és szemléltető eszközökkel. Nagy hangsúlyt kell helyezni a 

gyakorlati oktatást megalapozó hossz, súly, terület, kerület, térfogatmérések 

megtapasztalására, a több, kevesebb mennyiségek felismerésére és a szükséges 

tevékenységhez az elégséges mennyiség meghatározására, az alapanyagok 

beosztásának megalapozására. A számolási műveletek gyakorlásán és az alapvető 
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logikai feladatok megoldásán túl a tantárgy feladata a felnőtt lét megismerését 

segítő térbeli és időbeli tájékozódási ismeretek bővítése, a mindennapi feladatok 

tervezéséhez szükséges szempontok figyelembevételével.       A   számolás-mérés   

tantárgy   tanítása   lehetőséget   ad   a   családi pénzbeosztás szempontjainak 

megismerésére, a munkabér értékének felismertetésére, a jövedelmek 

beosztásának tervezésére, a vásárlások során a fontos és nem szükséges áruk 

elkülönítésére, a fölösleges költekezés és túlköltés megelőzésére. 

 

A tantárgy különösen fontos szerepet játszik az erkölcsi nevelés terén a szabályok 

betartására, a kitartásra és pontosságra neveléssel, a takarékosság szempontjainak 

felismertetésével és a mennyiségek igazságos elosztására és arányos beosztására 

nevelésével. 

 

A családi életre nevelés terén felkészít a lakókörnyezetben történő eligazodásra, a 

havi, heti és napirend munka, tanulás, pihenés, szórakozás ésszerű beosztására és 

családi jövedelem beosztásának megismerésére és tervezésére. 

 

A fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztési területen támogatja a 

takarékos, beosztó életvitel tervezésének és kivitelezésének elveit. 

 

Pályaorientáció területén segíti a munkavégzéshez kapcsolódó mérési 

tevékenységek és számítási műveletek megismerését és elősegíti a szükséges 

segédeszközök tervezését. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés területén felkészít a minél önállóbb életvitelhez 

szükséges gazdálkodási és takarékossági feladatok ellátására. 

 

A tanulás tanítása területen segíti az önálló tervezéshez, gondolkodáshoz szükséges 

adatok felismerését és gyűjtését. 

 

Témakör 1. Térbeli és időbeli tájékozódás Javasolt óraszám:  

20 óra 
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A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Térbeli relációk pontosítása, használata szempontváltásnális. 

2. Térbeli tájékozódás fejlesztése elvont szinten a makettektőla 

térképig. 

3. Eltérő kijelzőről időpontot megbízhatóanleolvasni. 

4. Törekvés a pontosságra, a végzett tevékenységhezszükséges 

időtartamot reálisan megbecsülni, és az adott tevékenységet 

optimális időkeretekbenvégezni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Tudjon otthonosan és felelősségteljesen mozogni az iskola és otthona környékén, ismerni 

az otthon - iskolaútvonalát,eligazodni a környező utcákban. 

2. Képességeinek megfelelő formátumú térképen legyenképes eligazodni. 

3. Értse meg az időbeliség és az időtartamok közti nagyságrendbelikülönbségeket. 

4. Időpontot pontosan határozzon meg kétféle óraalapján. 

5. Fontos és időpazarló tevékenységek,időbeosztás. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Tájékozódás az otthon és az iskolakörnyékén. 

2. Alapvető földrajzi ismeretek, térképolvasás, jelzések értelmezése. 

3. Magyarországtérképe. 

4. Idő. Az időfogalom szűkebb és tágabb kiterjedése (múlt – jelen – jövő). Az idő 

múlása,korosodás. 

5. Az óra, napirend, hetibeosztás. 

6. Időegységek a naptól az évig (év, évszakok,hónapok). 

7. Ismerkedés régmúlt korokkal (történelmiidőszakok). 

 

Tanulói tevékenység 

1. Tájékozódás szűkebb környezetben: az iskola minden helyiségének, dolgozójának, azok 

munkahelyeinek megismerése, lehetőség szerint azok felkeresése, az ott kapott 

megbízatások önállóteljesítése. 

2. Járművek, útvonalaik tanulmányozása térképen (BKV térképen), egyes útvonalak bejárása, 

felidézése a térképen. Távolságok megtételének lehetőségei, módjai, eszközei (gyalog, 

tömegközlekedéssel, autóval, hajóval, vonattal, repülőgéppel - piktogramok az 
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internetestérképeken.) 

3. Sajátlakcímleírása,bejelöléseatérképen,egymás„meglátogatása” (útvonal meghatározása), 

távolságok becslése, lemérése, átszámítása. 

4. Magyarország és Budapest térképének tanulmányozása, piktogramok, színjelzések 

értelmezése, híradások, események helyszínénekmegkeresése. 

5. Időegységek, időtartamok becslése, mérése, időpontok fontossága (nyitva tartások, 

menetrend,TV-műsor). 

6. Időegységek a másodperctől az évszázadig. 

7. Digitális és hagyományos óra jelzéseinekegyeztetése. 

8. Naptári év, tanév meghatározása évszakok periodikusváltakozása. 

9. Születési év és jelen év különbségéből az életkorkiszámítása. 

10. Az év felosztása egy oldalas naptárban nap, hét, hónap, évszak év váltása minden 

variációban tevékenységek időtartamának meghatározása (mennyi ideig tart az iskolaév, a 

tavaszi szünet, az ebéd, egy mondat leírása, egyfogmosás). 

11. Napi tevékenységek időtartamai, napirend készítése a tevékenységekre fordított 

időtartamokkal (összesen 24 óra), eseményekhez megfelelő időegységmegválasztása. 

12. Jelenlegi időpont helyesmegállapítása. 

13. Időtartamok kiszámítása a kezdési és befejezési időpontból (egy éves időtartam érzékelése 

tavaly ilyenkortól mostanáig, a szünidő hosszát kiszámítani utolsó és első tanítási 

napalapján). 

Fogalmak Helyiségek, munkakörök, település, megye, kerület, utca, házszám, 

középületek, lakóépületek, közterületek, égtájak, földrészek. Időpontok 

meghatározása többféle módon (fél 8, 7.30, l9.30), másodperc, stopperóra, 

munkaidő, szabadidő, szabadidős tevékenységek, 1 évvel ezelőtt, 1 év 

óta, 1 év múlva kifejezések értelmezése. Régi, ócska, antik, műemlék, 

időszalag, tömegközlekedés, BKV, átszállás, közlekedési csomópont, 

távolsági és tömegközlekedési eszközök, időegységek nevei, időtartam, 

tanév, naptári év, évad, szezon, tanítási szünet,szünidő 

Témakör 2. Műveletek Javasolt óraszám:  

60 óra 



 

964 
 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Egyszerű szöveges feladatot megoldani, ehhez a megfelelő 

műveletet kiválasztani és az adott kérdésreválaszolni. 

2. Tudatosítani, hogy a személyéhez kapcsolható számjegyek 

állandóak (születési dátum, személyi szám), használatakoraz 

ellenőrzés és pontosságelengedhetetlen. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. A műveletek eredményét legyen képes megbecsülni, kiszámítani ésellenőrizni. 

2. Ismerje fel az ellentétes műveletekösszefüggéseit. 

3. Ismerje fel a számok nagyságrendjét, alaki és helyiértékek különbségétmegérteni. 

4. Tudja egyéni képességek szerint elolvasni a számokatés reálisan 

megkülönböztetninagyságrendjüket. 

5. Legyen képes a feladatot logikusan átgondolni és amegfelelő műveletet kiválasztani. 

6. Legyen képes helyesen megfogalmazni a választ aszöveges feladatban feltett kérdésre. 

7. Megbízhatóan alkalmazza a számológépet, azeredményt becslésselellenőrizze. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Műveletek 100-as körben (egyéni képességekre fokozott figyelemmel). 

2. Számkörbővítése. 

3. Számológép használata (ellenőrzés,önellenőrzés). 

4. Szöveges feladatok (megoldási terv készítése, az eredmény értelmezése, válasz 

megfogalmazása). 

 

Tanulói tevékenység 

1. A tanult műveletek végzése egyre nagyobb önállósággal egy és kétjegyű számokkal. 

Tízesátlépés, helyiértékgyakorlása. 

2. Képességekhez mért önálló számolás, közös ellenőrzés, önálló javítás. 

3. Összetett, több azonos műveletet tartalmazó feladatok végzése, tagok 

felcseréléseösszeadásnál. 

4. Összeadás és kivonás –az ellentétes műveletek fogalma, ellentétes műveletek 

összefüggéseinekfelismerése. 

5. Szorzás, osztás fogalma, előfordulása a mindennapiéletben. 

6. Szorzás a számológéppel, ellenőrzése összeadásokkal,osztással. 
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7. Számok, műveleti jelek hibátlan beütése, az eredmény ellenőrzése fordítottművelettel. 

8. Nagy számok kiolvasása, ezres, 10-és 100 ezres számjegyeinek megszámlálása, 

nagyságrendjük megállapítása, teljes számok elolvasása. 

9. Alaki- és helyi érték differenciálása. 

10. Helyiértékek megállapítása. 0-t tartalmazó számok kiolvasása, 1, 2, 3, és 4 jegyű számok 

elolvasása, írása diktálás után, számjegyek egymás alá írása, nagyságrendek megállapítása. 

11. Árak nézegetése árjegyzékekben a „Túró Ruditól az Audiig”. 

12. Számok olvasása, nagyságrendek összehasonlítása. 

13. Telefonszám lejegyzése, elolvasása. 

14. Szöveges feladatok megbeszélése, szükséges műveletek megállapítása, elvégzése, 

ellenőrzése, a kapott eredmény értelmezése, eredmény szövegesmegfogalmazása. 

Fogalmak egyesek, tízesek, százasok helye, maradék hozzáadása, számok nevei 

tízezertől, olcsó, drága, akció, leértékelés, sorrend, ellenőrzés, becslés, kitörlés, 

javítás, kérdés tisztázása, megválaszolása szóban plusz és mínusz jelentése, a 

számolásnál és a mindennapi életben, tízezer, százezer, millió, szám, számjegy 

sorszám fogalmak különbsége, számológép-számítógép különbsége, tervezés, 

végrehajtás, válaszmegfogalmazása 

 

Témakör 3. Mértékegységek, mérések, a pénz Javasolt óraszám:  

64 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Adott mennyiség minél pontosabbkimérése. 

2. Banki alapfogalmak, tevékenység megismerése. Afelelős 

pénzhasználat tudatosítása. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Válassza ki és használja a megfelelő mérőeszközt, mérjen pontosan. 

2. Ismerje a pénz gondos kezelését, megőrzésének módját(bank). 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Mérési gyakorlatok, mértékegységek, mérések. 

2. A pénz, pénzkezelés, bankiismeretek. 

 

Tanulói tevékenység 
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1. Különböző típusú mérésekhez megfelelő eszköz kiválasztása, mértékegység 

meghatározása, mérőeszközök helyeshasználata. 

2. Hosszúság-, súly- és térfogat-mérésekgyakorlása. 

3. A napi gyakorlatban használt mennyiségekkel kapcsolatos fogalmak megismerése 

(csipetnyi só, csepp ecet, borsónyi, diónyi, morzsányi, ujjnyi, hajszálvékony). 

Hosszúságmérés a gyakorlati tevékenységgel kapcsolatosnagyságrendben. 

4. Papírpénzek, érmék felismerése, megnevezése, értékük összehasonlítása. 

5. Összegek kiszámolása,váltások. 

6. Különböző jövedelemforrásokszámbavétele. 

7. Jövedelmek, megélhetési költségek, „rezsi”, villany-, gáz-, telefon-, ebéd-befizetés, BKV-

bérlet nagyságrendje, összehasonlítása. 

8. Számlák befizetésének, pénz feladásánakmegfigyelése. 

9. Vásárlások, üzletekben, termékek árainak becslése,ellenőrzése„mennyit tévedtél?”. 

10. Katalógusokban árak megfigyelése, hasonló áruk keresésetöbb katalógusban. 

11. Árak és mennyiségek összefüggése. Becslés,javítás. 

12. Akciós árak, az eredeti és a leszállított ár különbségének kiszámítása. 

13. Hirdetésekben, plakátokon összegekkeresése. 

14. Különböző szolgáltatásokárai. 

15. Pénz beosztása. Szükséges és szükségtelenáruk. 

16. Egyszerűbb banki fogalmak megismerése (bankszámla, bankkártya, átutalás, kamat, 

meghatalmazás,kód). 

Fogalmak mértékegység, személy- és konyhai mérleg, mérőszalag, vonalzó, deciliter, liter, 

bank, bankkártya, csekk, készpénz, jövedelem, adósság, hitel, kölcsön, 

részletfizetés, takarékosság, több, kevesebb, pontosan annyi, papírpénzek 

felismerése, címletükről és színükről, megtakarítás 

 

 

Összegzett 

tanulói 

eredmények a 

két 

évfolyamos 

A tanuló 

1. ismeri a mértékegységeket, azokalkalmazását, 

2. képes több művelettel végezhető szöveges feladatok 

megértésére, szükséges műveletek elvégzésére, 

3. képes az időegységek adekváthasználatára, 

4. képes a számológép megbízhatóalkalmazására, 

5. tisztában van a pénz fontosságával,beosztásával. 
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ciklus végén 

 

 

 

 

 

Környezet és egészségvédelem 

(Természettudomány) 

 

A környezet és egészségvédelem tantárgy célja a készségfejlesztő iskola 

gyakorlati évfolyamain az előkészítő évfolyamokon elsajátított 

ismeretek koncepcionális folytatásaként tovább mélyíteni a tanulók 

ismereteit az emberi szervezet működésével kapcsolatban. A tanulók 

fokozatosan, egyre önállóbban figyelik meg és értékelik testük 

működését, felismerik az egészségre káros, veszélyes helyzeteket, védik 

egészségüket és ismerik a betegség esetén követendő 

magatartásformákat. A tantárgy kiemelten foglalkozik az egészséges 

életmód témakörével, a felnőtt élet legfontosabb természetes testi, lelki 

folyamataival, a kulturált megjelenés, ápoltság és egészségmegtartás 

fontosságával. A tantárgy tanítása során különösen hangsúlyos az élő és 

élettelen természeti környezet összefüggéseinek, folyamatainak 

elmélyítése, kapcsolatának dinamikája az emberi környezettel. A 

tantárgy tanítása során eléri, hogy a tanulók felismerjék mindennapi 

életükben az élő és élettelen környezet hatásait szervezetükre, 

feladataikra, munkájukra. 
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A tantárgy nagy szerepet játszik az erkölcsi nevelés területén a 

természetben és az emberi létezésben előforduló másság 

megismerésében, elfogadásában. 

 

Önismeret és társas kultúra fejlesztési területen az egészséges lelki 

egyensúly megtartásában fontos szerepet játszó érzelmi, hangulati jelek 

felismerésében, kontrolljának alakításában. 

 

Testi és lelki egészségre nevelés területén támogatja a tanuló egészséges 

életmódra törekvését, amely alapját képezi a kiegyensúlyozott felnőtt 

életnek és megteremti a káros szenvedélyek kerülésénektudatosulását. 

 

A fenntarthatóság és környezettudatosság fejlesztési terület ismeretei 

bővülnek az élő és élettelen természet szépségeinek és egyensúlyának 

megismerése közben, amely hangsúlyozza az önálló élettér 

kialakításának és megóvásának igényét. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén a tanuló 

nyitottá válik az őt körül vevő környezet szépségeinek befogadására. 

 

Témakör 1. Az emberi test Javasolt óraszám:  

40 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

Saját testének jelzéseit figyelni, érzéseit megbízhatóan közölni, 

a változást jelezni, segítséget kérni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Nevezze meg a testrészeit és azok funkcióit, kíméletes használatát, a segédeszközök  

(szemüveg, hallókészülék, stb.) megfelelőalkalmazását. 

2. Vegye észre a testének működésében megjelenőeltéréseket, megfigyeléseitközölje. 

3. Figyelje meg és vegye tudomásul a testen megjelenőállandó változásokat. 

4. Küzdje le az orvosi beavatkozással szembenifélelmet. 

5. Tudja, hogy a gyógyszereket csak az orvosi ésgyógyszerészi utasításnak megfelelően 

szabad bevenni (mennyiségiés időbeli utasítások). 
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6. Ismerje a balesetveszélyes helyzeteket, és tudatosankerülje azokat. 

7. Tudja, hogy a szükséges odafordulás, segítségnyújtás természetes és ezkötelességünk. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Érzékszerveink ésvédelmük. 

2. Testműködés normál és kóros formái, fellépő zavarokjelzései (rosszullét, vérnyomás 

eltérése, fájdalom). 

3. Betegségek (gyermekkori fertőző betegségek, szervi betegségek szívpanaszok, 

vérnyomás,gyomorbetegség, cukorbetegség) 

4. Az emberi test változásai az idő múlásával (méhen belüli élet a születésig, életkorszakok 

szerinti változások újszülött, csecsemő, kisgyermek, kamaszkor, fiatal felnőtt,időskor). 

5. Orvosi ellátás rendszere, körzeti – szakorvosi – kórházi betegellátás. 

6. Gyógyszerek szerepe. A gyógyszerek haszna ésveszélyei. 

7. Az öngyógyszerezés elkerülése, gyógyszerektárolása. 

8. Balesetvédelem – balesetek elkerülése – teendők balesetek esetén; 

elsősegélynyújtás,sebkötözés. 

9. Orvosi ügyelet,mentőkocsi. 

10. Veszélyes helyzetekelkerülése. 

11. Biztonságos sportolás és munka. 

 

Tanulói tevékenység 

1. Beszélgetés az érzékszervekről és azok védelméről (a segédeszközök funkciója, 

használata, karbantartása – szemüveg, hallókészülék,fogpótlás). 

2. Játékos gyakorlatok a fül, illetve a szemkiiktatásával. 

3. Képek és makettek a fejlődési folyamatról, a magzati lét megvitatása, az élet 

fontosságánakmegértése. 

4. Megtörtént esetek (élmények) elmesélése, ezek megoldásimódjai. 

5. Könyvek, szórólapok beszerzése, tanulmányozása a betegségekről, tünetek megbeszélése, 

emlékek felidézése saját betegségről. 

6. Orvosi rendelőkben tanulmányi séta, eszközök megtekintése, kipróbálása 

(vérnyomásmérés, vércukor vizsgálat,tüdőszűrés). 

7. A gyógyszerek szedéséről pontos ismeretek a használati- és orvosi utasítások 

megtartásának fontossága. 
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8. A különböző életkori szakaszok jellemzői, a sebezhetőség, és segítségre szorulás 

hangsúlyozása: - csecsemő: tehetetlen, táplálásra, állandó törődésre szorul, - iskoláskor 

tanulás, edzett test, fokozódó terhelés, - felnőttkor: munkabírás, gondoskodás a családról 

és önmagáról, - öregkor ellátást, törődéstigényel. 

9. A tanult ismeretekrendszerezése. 

10. Munkahelyi, játszótéri, háztartási és közlekedési balesetek bemutatása, példák saját 

tapasztalatból, ill. filmek. 

11. Szerepjáték (orvosi vizsgálat, panasz megfogalmazása, baleset, telefonálás, teendők 

balesetesetén). 

Fogalmak Betegségek megnevezése, terápiák megnevezése. 

Orvosi vizsgálattal kapcsolatos fogalmak, eszközök, eljárások 

megnevezése. Gyógyszerezéssel kapcsolatos megnevezések és fogalmak 

(kapszula, kúp, tabletta, injekció, mérgező, veszélyes, adagolás), 

vérzéscsillapítás, elsősegély, veszélyes – veszélytelen – biztonságos. 

 

Témakör 2. Egészségmegőrzés - Egészséges életmód Javasolt óraszám:  

48 óra  

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

Környezeti veszélyek elkerülésének és az egészséges 

életmód kialakítási igényének tudatosítása. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Az egészséges életmód komplexitásáról szerezzentudást. 

2. Ismerje és alkalmazza, hogy a jó étrend a „mindenből egy keveset” elven alapul. 

3. Legyen korosztályának megfelelő, tápláló, egészségesheti étrendet összeállítani 

(reggeli, ebéd,vacsora). 

4. Tudja, hogy vannak szervezetünkre veszélyesanyagok,melyek fogyasztását kerülni 

kell, hogy a szenvedélybetegség nemcsak saját magukat a betegeket, hanem a 

környezetét istönkreteszi. 

5. Tudja, hogy a gyógyszereket az előírásnak megfelelőenkell tárolni ésalkalmazni. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. A táplálkozás és a mozgáskultúra hatása azegészségre. 

2. Táplálkozás – zöldség- és gyümölcsfogyasztás,tejtermékek, húsfogyasztás,édességek. 
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3. Elhízás – diéta, testedzés (küzdjünk az elhízás ellen diétávalés testmozgással). 

4. Káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, bódító hatásúszerek, játékfüggőség, 

testképzavarok) kialakulásánakmegelőzése. 

5. Gyógyszerek kettős hatása, a túlzottgyógyszerfogyasztás hátrányai. 

6. A gyógyszerek megfelelő tárolása (szavatosság,zárható tárlóhely). 

7. Élelmiszerekben lévő tartósítószer (érzékenységfeltárása, tudatosítása – liszt-és 

tejérzékenység). 

8. Egészségünkre veszélyes anyagok tudatoskerülése. 

 

Tanulói tevékenység 

1. Összefüggések megtalálása a táplálkozás, a hangulat, a közérzet között, beszélgetés az 

érzékenységről, sértődékenységről, hirtelen támadtharagról. 

2. Az ápolt külső feltétele az ápolt fogazat, a frissen mosott, szépen megfésült haj (bőrünk, 

hajunk megfigyelése, figyelemfelhívás az ápolásra). 

3. Látogatás illatszerboltban, fodrásznál, kozmetikaiszalonban. 

4. Serdülőkori, kamaszkori tisztálkodási szokásokfelsorolása. 

5. Testápoló szerek felismerése,kiválasztása. 

6. Képek válogatása, csoportosítása külső megjelenés szerint (ideális alkat, kövér, beteg, 

sovány), életmód szerint (kirándul, sportol, heverészik). 

7. Látogatás csarnokban, piacon, gyümölcs, zöldség csoportosítása a vitamin, hasznos 

tápanyagtartalom és felhasználási módok alapján. 

8. Tejtermékek felismerése és megnevezése gyakorlatban az árusító helyen, felhasználási 

módok, a fogyasztás előnyei, a termékekben lévő pozitív tartalommiatt. 

9. Húsáruk felsorolása (miből készül, húsfeldolgozás, konyhai elkészítés), a különböző 

húsféleségekre jellemző tulajdonságok (csirkehús – könnyű, nem hizlal, zsíros sertéshús – 

vigyázni kell, mert túlzott fogyasztása káros az egészségre stb.)csoportosítása. 

10. Szavatosság, elkészítésimódok. 

11. Kedvenc ételek hozzávalói, elkészítési módja, ételreceptek (táplálkozásizavarok). 

12. Beszélgetés az édességek fajtáiról, előnyeikről, hátrányaikról (hízás,fogszuvasodás). 

13. Beszélgetés az elhízásról,gyomorrontásról. 

14. Az eddig tanultak átismétlése, étrendkészítése. 

15. Az elhízás elleni gyógymódokfelsorolása. 

16. Beszélgetés a dohányzás, alkohol, kábítószer hatásairól, a túlzott gyógyszerfogyasztásról, 
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és azokkövetkezményeiről.Beszélgetés a tartósítószerről, mint 

veszélyforrásról(tartósítószer- allergia). 

18. Séta gyógyszertárban,gyógynövényüzletben. 

17. Plakátok, szórólapok, tájékoztató füzetek gyűjtése adott témával kapcsolatban. 

Fogalmak Fertőzés, tünet, védőoltás, menstruáció (és a témával kapcsolatos 

fogalmak), tisztálkodás, étrend, zsírszegény táplálkozás, édesség, elhízás, 

konditerem, testmozgás, diéta, dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer, 

gyógyszer, recept, gyógyszertár, patika, zöldség- gyümölcs, piac, csarnok, 

zöldséges, főzelék, nyers, párolt, sütött, főzött, vitamin, friss tej, tartós tej, 

hús, felvágott, tartósítás, szavatosság, romlott, elhízás, cukorbetegség, 

örömforrás, mértékletesség, étvágy, étvágytalanság, diéta, hízásra való 

hajlam, helyes táplálkozás, megelőzés, konzerv allergia. 

 

Témakör 3. Élő természet – Élőlények és 

környezetük 

Javasolt óraszám:  

28 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Ismerje a növények és állatok élőhelyeit, táplálkozását,hasznát. 

2. Érezzen felelősséget a növényekért,állatokért. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenység 

1. Szerezzen további ismereteket a természetsokszínűségéről. 

2. Tájékozódjon a tanult ismeretek alapján kis segítséggela térképen, könyvekben a 

növények és állatokélőhelyei,táplálkozása, haszna témákban 

3. Segítséggel vonjon le következtetéseket a növények, állatok életmódjaalapján. 

4. Érezzen felelősséget a gondozására bízott növényekértés állatokért. 

5. Lehetőségei szerint óvja környezeteélővilágát. 

6. Értse meg a változatos táplálkozásszükségességét. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Növények, állatok, emberek jellemző tulajdonságai (különböző földrészeken élő 

emberek csak bőrszín és arcforma alapján különböznekegymástól). 

2. A környezet hatása az élőlényekre, összefüggésekfelfedezése. 

3. Szárazföldi-, vízi életmód (édesvízi – sósvízi) növények ésállatok legfontosabb jellemzői 
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az életmódalapján. 

4. A föld tájainak növényei, állatai, sarkvidék, hegyvidék,sivatag, őserdő,stb. 

5. Növények és állatok tartásának szabályai (hobbyállatok). 

6. Az ember szerepe az élő természetmegóvásában. 

7. Az élő természetről tanult ismeretekrendszerezése. 

8. A környezet és az élőlények egymásra gyakorolthatása. 

9. Tápláléklánc. 

10. Az ember környezetre gyakorolthatása. 

11. Környezetvédelem. 

12. Védett környezet. Nemzetiparkok. 

13. Környezetvédőprogramok. 

 

Tanulói tevékenység 

1. Fotóalbumok, videók, TV műsorok megtekintése megfigyelési szempontok adásával a 

tapasztalatok megbeszélése, következtetéseklevonása. 

2. Csoportosítás, rendszerezés, következtetés pl. szárazföldi: tüdővel lélegzik, vízi: 

kopoltyúval lélegzik, a tápláléknak megfelelő fogazat, csőr alakult ki, a táplálékszerzéshez 

szükséges alkat pl. zsiráfnak hosszú a nyaka, magasról kell a táplálékot legelni, vízi 

állatok bőre síkos, hogy az úszás könnyebb legyenstb. 

3. Tájak és jellegzetes élőlények. (összefüggés az éghajlat és növény- állatvilágközött) 

4. Képes „tápláléklánc”összeállítása. 

5. Anyaggyűjtés, beszélgetés, csoportosítás,válogatás. 

6. Tanulmányi séta és kirándulás a szűkebb lakóhely, és az ország eltérő adottságú tájain (pl. 

hegyvidék, síkság, ipari, ill. mezőgazdaságiterületek). 

7. A tapasztalatokrendszerezése. 

8. Képek készítése, gyűjtése adott témákra, az élmények megjelenítése (rajzok, 

festmények,tablók). 

9. Tanulmányi séták (állatkert, erdő, park, kertészet, botanikus kert, a vadas park, 

állatkereskedés, tanya, házikert). 

10. Rajzos írásos és egyéb alkotás „élménybeszámoló” készítése élmények alapján (képes 

albumok), adott szempontok szerinti csoportosítások, képrendezések, tablókkészítése. 

11. Feladatlapokmegoldása. 

12. Személyes beszámolók a házi kedvencek tartásáról. 
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Fogalmak bőrszín, arcberendezés, felmerülő új fogalmak és megnevezések, növényevő, 

húsevő, hasznos, kártevő, mérgező, tápláléklánc, nemzeti park, állatvédelem, 

állatorvos, felelősség, veszély, védőoltás 

 

Témakör 4. Élettelen környezet – környezeti 

ártalmak 

Javasolt óraszám:  

28 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. A tanuló vigyázzon a tisztaságra, tanulja megkörnyezetének 

védelmét,szépítését. 

2. Alapszinten ismerje meg a víz szerepét a háztartásban és azélet 

egyéb területein. Tartson környezetében tisztaságot ésrendet. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Ismerje az iható és nem iható vízre vonatkozó feliratokat, ábrázolásokat (az „ivóvíz” és 

a” nem ivóvíz” jelzőfeliratokat) és a kapcsolatosteendőket 

2. Ismerje és tudja elmondani, hogy milyen szabályokat kell betartani a háztartásban 

keletkező tűzmegelőzésére. 

3. Tudja, hogy vannak elemi csapások, amikkelszembentehetetlen az ember és vannak 

balesetek, aminek saját maga az okozója. 

4. Tanuljon meg szűkebb- és tágabb környezetébentisztaságot, rendettartani. 

5. Képességeihez mérten sajátítsa el a környezetébenlévő fűtőberendezés, háztartási 

gépekrendeltetésszerű,balesetmentes, környezetkímélő használatát. 

6. Vegye észre, ha elhasználódott a levegő, és tanulja mega szellőztetést. 

7. Ismerjen lakóhelyén levegőzésre alkalmas helyeket és közelben lévőkirándulóhelyeket. 

8. Ismerje a szelektív hulladékgyűjtés szabályait ésannak fontosságát. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. A természet erői – víz– szél –tűz. 

2. Tiszta víz (ivóvíz – szennyezett víz, a szennyezett víz 

fogyasztásánakveszélyessége). 

3. Tiszta levegő (légszennyezők –megelőzés). 

4. Tisztakörnyezetünk. 

5. Szelektív hulladékgyűjtés- veszélyeshulladékok. 
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6. Hulladékújrahasznosítás. 

 

Tanulói tevékenység 

1. Beszélgetés képek alapján a víz szerepéről, veszélyeiről életünkben (körforgás- 

rajzos feladatlapkitöltése). 

2. Beszélgetés a természeti katasztrófákról, a földrengés lényegének alapszintűbemutatása. 

3. Beszélgetés a természeti és az ember által okozottkatasztrófákról. 

4. A tankönyv képeinekértelmezése. 

5. Biztonsági intézkedések a természeti katasztrófák elkerülése érdekében. 

6. Tankönyvi ábrák segítségével a tiszta víz kritériumainak megállapítása. 

7. Tankönyvi ábrák segítségével a tiszta levegő ismérveinek felsorolása. 

8. Beszélgetés, tabló készítése a víz, a levegő tisztán tartásáról, a szennyezés károshatásairól. 

9. Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtésfontosságáról. 

10. Hulladékokcsoportosítása. 

11. Néhány példa említése az újra felhasznált hulladékfeldolgozására. 

12. Beszélgetés a környezetünk tisztábbá tételéről, gyakorlati megfigyelés az 

iskolában,szemétszedés. 

13. Példák ismertetése az újra felhasznált hulladék feldolgozására, képek, termékek gyűjtése. 

Fogalmak környezetvédelem, tiszta (iható) víz, ásványvíz, esővíz, ipari víz, szennyvíz, 

tiszta levegő, friss és használt levegő, szellőztetés, légkondicionálás, víz, 

mezőgazdaság, aszály, öntözés, árvíz, hóolvadás, jégeső, tűz, ősember, 

kemence, kályha, tábortűz, tűzvész, tűzoltás, tűzvédelem, karácsonyfa tűz, 

elektromos tűz, természeti katasztrófák, földrengés, árvíz, tornádó, tájfun, 

lavina, erdőtűz, ciklon, szélvihar, villámcsapás, aszály, éhínség, 

légszennyeződés, gőz, gáz, pára, szellőztetés, környezetvédelem, zöldek, 

aktivisták, tüntetés, hulladékok csoportosítása, hulladék újrahasznosítása, 

papír-, fém-, műanyag- alapú hulladékok 
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Összegzett 

tanulói 

eredmények a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló 

1. ismeri az emberi test működését, az egészségmegőrzés módját és 

szükségességét, 

2. ismeri az egészséges táplálkozás (ételek) és az egészséges 

életmód (káros szokások hatása) jelentőségét, 

3. ismeri a természet, az általa ismert növény- és az állatvilág 

megóvásánakjelentőségét, 

4. alapszinten ismeri a természet erőit, hatását, a vízszerepét, 

5. képes a tiszta, egészséges környezet megteremtése érdekében 

szükséges teendők szűkebb és tágabb lakóhelyénelvégezni. 
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Testnevelés 

 
 

A készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamain a testnevelés tantárgy 

célja a minél önállóbb felnőtt élet tevékenységeinek megalapozásában a 

munkavégzéshez és az egészséges életmód folytatásához szükséges 

erőnlét, állóképesség, mozgásos ügyesség fejlesztése. A tantárgy segíti az 

egészséges testi fejlődést, a motoros képességek fokozatos ügyesedését, 

korrigálja az esetlegesen jelen lévő tartási és mozgási 

rendellenességeket. A fejlesztés játékos mozgásformákon alapul, és 

illeszkedik az egyéni képességekhez. A tantárgy sajátos fejlesztési céljai 
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az erő, az állóképesség, a gyorsaság és az ügyesség növelése, a motoros 

kondicionális, a koordinációs és helyzetfelismerő képességek fejlesztése.  

 

A tantárgy támogatja a komplex személyiségfejlesztés megvalósulását 

szociális és emocionális aspektus hangsúlyával. A tantárgy terápiás 

célja, hogy az értelmi fogyatékos fiatal kondicionális, koordinációs 

képességei és mozgásos cselekvésbiztonsága folyamatosan fejlődjék, 

erősítve a szocializációs, rehabilitációs folyamatokat. 

 

A tantárgy az erkölcsi nevelés területén fontos szerepet játszik a 

szabályok, szabályosság ismeretének megerősítésében, a 

magatartásszabályozás befolyásolásában. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése területén segíti az önismeret, 

önelfogadás képességét, a segítségnyújtásra és elfogadásra való 

törekvést. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés területén segíti az egészséges 

testmozgás és a fizikai aktivitás iránti igény folyamatosságát. 

 

A tantárgy tanulása során fontos a tanulók figyelmének ráirányítása a 

harmonikus mozgás szépségeire és a mozgásművészet vagy a 

sportmozgások esztétikumának felismerésére. 

 

Ha a tanuló gyógytestnevelésben vesz részt, vagy gyógytestnevelésben is 

részt vesz, a gyógytestnevelés végrehajtása során a testnevelés 

kerettanterv adaptálható elemeit is alkalmazni kell. 

 

Témakör 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás Javasolt óraszám:  

24 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Szabályokat betartani, utasításokat minél pontosabbankövetni. 

2. Testi fejlesztés, téri irányok, eligazodástérben. 

3. Helyes életmód kialakításánakelmélyítése. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 
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Fejlesztési tevékenységek 

1. Felszólításokra adekvátan cselekedjen:sorakozás, 

irányváltoztatások, testrészek mozgatása (egyéni képességeknek megfelelően) 

2. Törekedjen a gyakorlatok minél pontosabbkivitelezésére 

3. Legyen számára örömforrás amozgás 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Sorakozás 

2. Járások 

3. Menetelés 

4. Testfordulatok 

 

Tanulói tevékenység 

1. Sorakozó magasság szerint. 

2. Járás egysoros, kétsoros, háromsoros oszlopban, nyitódás, záródás, helyben járás, 

jelre elindulás,megállás. 

3. Járás lábujjhegyen,sarkon. 

4. Sarkon jobbra, balra fordulatokvezényszóra. 

5. Menetelés helyben járással, igazodás, sorbontás jobb- baloldal érzékelése. 

6. Vezényszavakmegértése. 

7. Menetelés zenére, ritmustartás, ritmusváltás adottjelre. 

Fogalmak nyit, zár, jobb, bal, igazodás, sorbontás, magas, alacsony 

 

Témakör 2. Gimnasztikai gyakorlatok Javasolt óraszám: 

48 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

Alapgyakorlatok pontos végzése, hibák javítása. Izmok erősítése. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Legyen képes az alapgyakorlatokat huzamosabb ideigvégezni. 

2. Értse meg az egyszerűutasításokat. 

3. Tudja a kéziszereket megfelelőenhasználni. 
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Fejlesztési ismeretek 

1. Két-három mozgáselemösszekapcsolása. 

2. Kéziszer- ésszabadgyakorlatok. 

3. Szakkifejezések megértése ésalkalmazása. 

 

 

Tanulói tevékenység 

 

1. Begyakorolt mozgáselemek összekapcsolása, helyben futás magastérdemelés, 

terpeszállás, törzshajlítás, bokaérintés. 

2. Négy ütemre végzett gyakorlatok: (alapállás, ugrás terpeszbe, kar oldalsó 

középtartásba, taps fej fölött, vissza alapállásba, mellső középtartásba, oldalsó 

középtartásba, terpesz,stb.) 

3. Szalag, babzsák, labda, medicinlabda, súlyzó, buzogány, karika, alkalmazásával 

végzett négyütemű gyakorlatok vezényszavak, számolás, zenesegítségével. 

4. Begyakorolt gyakorlatsorok zenére, a testtartás és ütemtartás figyelembevételével. 

Fogalmak négyütemű gyakorlat, terpeszállás, oldalsó középtartás, mellső középtartás, 

magas tartás, négyütemű gyakorlat, kéziszerekmegnevezése. 

 

Témakör 3. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos 

feladatok 

Javasolt óraszám: 

96 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Gyakorlatok kitartó végzése, a hibákjavítása. 

2. Izmokerősítése. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. A szóbeli utasításokat értse meg éskövesse 

2. Legyen képes egyre hosszabb ideig együttműködni atartásjavító és 

izomerősítőgyakorlatokban. 

 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Guggolás 

2. Kúszás 

3. Mászás 
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4. Függeszkedés 

5. Távolugrás 

6. Guruló átfordulás előre,hátra 

7. Állórajt,futás 

8. Egyensúlyozójárás. 

 

Tanulói tevékenység 

1. Guggolójárás, 

2. kúszás padokközött, 

3. bordásfal gyakorlatok(függeszkedés), 

4. egy lábról elrugaszkodás távolugrásnekifutásból, 

5. sorozatban guruló átfordulások (guruló átforduláselőre sorozatban, háttal 

sorozatban, guruló átfordulás hátra), 

6. állórajtból-versenyfutás, 

7. helyben rugózásbólelrugaszkodás, 

8. mászás kötélen, bordásfalon(irányítással), 

9. kúszás akadályok között, mászás akadályonát, 

10. 30-60 m-es versenyfutásállórajtból, 

11. egyensúlyozás talajon, padon (gerendán) padmerevítőjén. 

Fogalmak gyakorlatok megnevezése, sorozat, állórajt, tevékenységek megnevezése, 

méter 

 

Témakör 4. Labdás gyakorlatok Javasolt óraszám: 

72 óra 

 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyre pontosabban labdát vezetni, célba juttatni (kézzel, lábbal). 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Legyen képes a szabályok megértésére és aszabálykövetésre 

2. Tudjon egyre biztonságosabban labdát vezetni, elkapni,célba dobni. 

3. A játék jelentsen örömforrástszámára. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Kislabdadobás 
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2. Átadások 

3. Labdavezetés 

 

Tanulói tevékenység 

1. Kislabda dobás állóhelyzetből. 

2. Célba dobás (kosár, kapu,céltábla). 

3. Egykezes, kétkezes mellső átadások,különböző feladathelyzetekben. 

4. Váltott kézzel járás körben akadályokmegkerülése, labdavezetések. 

5. Labdavezetés (ügyesebb) lábbal cél felé, akadályokmegkerülése (irányítással) 

6. Dobóterpeszből kidobás, célba dobás, alsó-felsődobás. 

7. Lassú futás közben labdavezetés az ügyesebb kézzel. 

Fogalmak gyakorlatok megnevezése, váltott kéz, dobóterpesz, labdavezetés 

 

Témakör 5. Sportjátékok elemei Javasolt óraszám: 

120 óra 

 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

1. Sportjátékokat játszani, mások játékát figyelemmelkísérni. 

2. Rendszeresensportolni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Legyen képes betartani a sportjátékok elemi szabályait ésaz eszközöket 

rendeltetésszerűen, balesetmentesenhasználni. 

2. A szabályokat minél pontosabban tartsabe. 

3. Legyen képes a veszteség okozta frusztrációtkezelni. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Kosárlabda, röplabda,zsinórlabda 

2. Pingpong 

3. Labdarúgás 

4. Tollaslabda,szivacslabda 

5. Kidobós 

6. Úszás(vízbiztonság) 

7. Roller, kerékpár, gördeszka, görkorcsolya, szánkóhasználata 

8. Teke, kugli,biliárd 
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9. Kondicionáló gépek minél szélesebb körűalkalmazása 

 

Tanulói tevékenység 

1. Alapállás – megindulás - megállás, labdavezetés kosárra dobás, védekezés, 

2. pingpongozás, átütés, szerválás, ütögetés,adogatás, 

3. alapállás, megindulás, megállás, labdavezetés, átadás, kapura lövés, labdavédése, 

4. szivacslabda, tollaslabda ütögetés, átütés a háló másikoldalára, 

5. az időjárásnak megfelelő sporteszközök használata, az eszközök rendeltetésszerű 

használata, karbantartása,tárolása, 

6. egyéni- és csapatversenyek rendezése, kulturált szurkolás (eredményhirdetés, 

cím megvédése, visszavágó), 

7. úszás, néhány úszásnem mozdulatai, az úszás ritmusa, légzés javítása, 

8. kondicionáló gépek célszerű és szakszerű használata, az erőnlét- és életmódjavító 

gyakorlatsorok elsajátítása és napirendbeépítése. 

Fogalmak sportágak megnevezése, kosárpalánk, kosár, kosárlabda, szerva, kapu,gól, 

tevékenységek megnevezése, kétkezes mellső átadás, szerválás 

 

 
Összegzett 

tanulói 

eredmények a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes 

1. mozgásos tevékenységek rendszeres végezésére, az egészséges 

testi fejlődés, edzettség, teherbíró képesség, az alapvető fizikai 

képességek szintjének emeléseérdekében, 

2. sporteszközök rendeltetésszerű, balesetmenteshasználatára, 

3. sportjátékok játszására (egyszerűsített) szabályokkal, 

sportmérkőzések figyelemmelkísérésére. 
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Osztályfőnöki óra 

(Közösségi nevelés) 

 

A készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamain az osztályfőnöki óra célja a 

gyakorlati csoportokba járó tanulók közösségének kialakítása, fejlesztése, a 

csoporthoz tartozás, identitás tudatosítása. Az osztályfőnöki óra a pedagógiai 

folyamatban kiemelt helyet foglal el, céljai és feladatai a nevelési-oktatási 

folyamat teljes spektrumára kiterjednek. A tantárgy célja a tanulók segítése 

önismeretük fejlesztésében, személyiségük stabilizálása a lehetséges életpálya 

elérésének céljai érdekében. A tantárgy tematikája segíti a szociális 

képességek (a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, az empátia, a tolerancia, a 

kooperáció, a konfliktuskezelés stb. képességeinek) fejlesztését főként az 

osztályban megélt saját élmények, tapasztalatok alapján. A tantárgy fontos 

szerepe a társadalmi beilleszkedés támogatása, az élet különböző területeire 

érvényes szabályok rendszerezése, a felnőtt élet megkezdésének előkészítése. 

Az osztályfőnöki óra lehetőséget ad az iskolai közösségi programokhoz 

történő kapcsolódás előkészítésére, tervezésére, az ünnepélyeken, 

megemlékezéseken a csoport szerepvállalására. 

 

Az osztályfőnöki óra fontos szerepet tölt be az erkölcsi nevelés területén a 

szabálykövető magatartás fejlesztésében és kiterjesztésében, a cselekedetek 

előre tervezésében és a következmények előzetes felmérésében, a választások 

erkölcsi meggyőződés szerinti mérlegelésében. 

 

A tantárgy az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén felkészít az 

állampolgári jogok és kötelezettségek tartalmának mélyebb megismerésére, a 

napi élettel kapcsolatos felelősügyintézésre. 

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése területén a tantárgy hozzájárul az 

emberi kapcsolatok alakításához és megtartásához nélkülözhetetlen korrekt 

magatartás, empátia és a reális énkép fejlődéséhez. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés területén a tanuló megismeri és egyre 

önállóbban, belülről fakadóan alkalmazza a felnőtt élethez kapcsolódó 
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lakókörnyezeti és munkahelyi egészségvédelem, balesetvédelem szempontjait, 

tudatosan törekszik testi épségének és érzelmi egyensúlyánakmegőrzésére. 

 

A felelősségvállalás másokért, önkéntesség fejlesztési területen a tanuló egyre 

jobban megismeri a közösségi élet színtereit és felismeri szerepét a 

közösségért végzett munkában, kialakul az igény a kölcsönös segítés iránt. 

 

A fenntarthatóság és környezettudatosság területén a tantárgy segít a 

személyes élet és a munkavégzés tevékenységeinek idő-, anyag-, és 

energiatakarékos tervezésében és lebonyolításában. 

 

Témakör 1. Aktuális témák Javasolt óraszám:  

26 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

Az alkalomnak megfelelő külső megjelenést és viselkedési módokat 

alkalmazni. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Ismerje meg a szűkebb és tágabb környezetét, annak életét,kísérje figyelemmel az 

otttörténteket. 

2. Tudatos aktivitást és együttműködést alakítaniki. 

3. Másokkal egyeztetve vegyen részt programokszervezésében, közös eseményeken 

aktívan vegyen részt ésviselkedjenmegfelelően. 

4. Fogalmazza meg és fejtse ki saját véleményét, és képviseljeazt bátran. 

5. Tanúsítson toleráns viselkedést, vitázzon, az álláspontjátlegyen képes meggyőzés hatására 

rugalmasanmegváltoztatni. 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. A közösség építése érdekében saját teendőinekfeltérképezése. 

2. A közösség életében adódó aktuális, váratlan eseményekkezelési módjánakelsajátítása. 

3. Egyéni és közösségi ünnepek, események ismerete, ésfelkészülés a közösség alkalmaira 

(ünnepélyek, külsőprogramok). 

4. Tágabb közösségről szóló hírek, események követése, amegfelelő alkalmakon aktív 

(passzív)részvétel. 
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Tanulói tevékenység 

1. Az intézmény (iskola, munkahely) történetének megismerése, hagyományainak ápolása. 

2. Tervek készítése az aktuális időszak várható alkalmairól (naptáron bejelölni az alkalmakat), 

jelmez készítése, öltözék megválasztása, a közös élmények megbeszélése, az elkészült fotók, 

felvételek közös megtekintése, a látottakmegvitatása. 

3. Aktív részvétel ünnepeken (családi és közösségi alkalmakon), az ünnepnek megfelelő 

szokások, külsőségek megtartása (meghívó, plakátkészítés, vendégvárással kapcsolatos 

teendők,ünnepiműsorban szerepvállalás, fényképezés, beszámoló szóban, írásban az 

eseményről). 

4. Tanulmányi séta, kirándulás, múzeumlátogatás. 

5. A tapasztalatok, ismeretekrendszerezése. 

6. A közösség életében felmerülő probléma megfogalmazása, véleményalkotás, vita 

(programválasztás, viselkedési, öltözködési, igazmondásikonfliktusok). 

7. Újságcikkekben, napi híradóban, magazinműsorban olvasott, hallott, látott esetek 

megbeszélése, saját ítéletmegfogalmazása. 

8. Egyéni tapasztalatok, vélemények gyűjtése. 

Fogalmak Az ünnepekkel, eseményekkel, osztályközösséggel, tágabb közösséggel 

kapcsolatos fogalmakköre. 

 

Témakör 2. Felkészülés a felnőtt életre Javasolt óraszám: 

20 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

Együttműködés erősítése, felelősségtudat mélyítése, 

bizalomérzetét kialakítása a közös célokért dolgozókkal. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Törekedjen reális önismeretre és valóshelyzetértelmezésre. 

2. Cselekedjen tudatosan, tegyen erőfeszítéseket a kívántcél eléréseérdekében. 

3. Normakövetés(példakép). 

4. Állítson fel a mindennapi tevékenységeiben fontossági sorrendet, ismerje a pihenés 

szükségességét ésformáit. 

5. Értse meg a munkafegyelemtartalmát. 

6. Ismerje és tartsa be az általános balesetvédelmiszabályokat. 
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7. Tartsa szem előtt a téves vélemény, és amegalapozatlanbizalom káros következményeit 

(becsapottság, kihasználás, megkárosítás, rossz hatások). 

8. Ismerje a pénz kezelésének fontosságát, gazdálkodásában a kerülje a könnyelműséget. 

 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. A felnőtt lét előnyei,hátránya. 

2. Kötelességek, szabályok (munkahelyi-, lakóhelyi előírások, balesetvédelmi, 

tűzrendészetiszabályok). 

3. Időbeosztás (munka, pihenés, szórakozás helyesaránya). 

4. Napi rutin tudatos alakítása az egyéni lehetőségeknek megfelelően. 

5. A felnőtt élettel kapcsolatos élethelyzetekszámbavétele. 

6. Lakás (lakásfenntartás költségei, takarékosság,lakás tisztántartása,bezárása). 

7. Személye körüli teendők (higiénia, öltözködés, kulturált megjelenés, egészséges 

étkezési szokások, idegenekkel távolságtartás, az intim szféra tiszteletbentartása). 

8. Pályaválasztás, munkavállalás, munkahely (munkavégzéssel kapcsolatos teendők, 

alkalmazkodás, figyelem fontossága, fizetés beosztása, banki szolgáltatás körültekintő 

igénybe vétele. 

9. Pihenés, szórakozás, szabadság (kulturált időtöltés,megfelelő társaság kiválasztása, káros 

szenvedélyekkerülése). 

10. Helyes – helytelen (viselkedési szokásokkialakulása, szenvedélyek kialakulása, 

– dohányzás,italozás,játékfüggőség, kábítószer fogyasztás). 

 

Tanulói tevékenység 

1. A kívánatos tulajdonságok tudatos kialakítása, fejlesztése, szituációsgyakorlatok. 

2. Szembesülés reális és irreális tervekkel (vágyak és a lehetőségek tudatosítása). 

3. Írott és íratlan szabályok (iskolai szabályok, közlekedési szabályok, játékszabályok) betartása, 

megszegése, következmények (példák saját élményekből,filmekből). 

4. Videofilm megtekintése, megbeszélése, helyes, nem helyes felismerése. 

5. A személyes higiénia napi rutinja, heti teendők (hajmosás), havi (hajvágás) számbavétele, 

tudatosítása. 

6. Lakás tisztántartása, rendje (napi-, heti-, havi teendők) és biztonsága (bezárása, idegenek 

távoltartása), szomszédokkal szembeni viselkedés, egymássegítése. 
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7. Saját napirendösszeállítása. 

8. A tervezett élet előnyeinek tudatosítása (a mai napra tervezett feladatok és tevékenységek az e 

havi, ez évi, későbbi terve végiggondolása, tervezése.) 

9. Különböző munkakörökhöz szükséges tulajdonságok számbavétele. 

10. Beszélgetés, szituációs játék, képek nézegetése,csoportosítása. 

11. Megcélzott szakma szerinti képességek intenzívebb fejlesztése (pl.: tevékenység egyre 

hosszabb ideig, rendszeresség fejlesztése, megtartó emlékezet fejlesztése, utasítások 

megjegyzése, végrehajtása,stb.). 

12. Pihenés: kirándulás, testedzés, tánc, kézműves tevékenységek, egyedül, együtt a 

családdal,társaságban. 

13. Egészségmegőrzés, kondicionálás lehetőségei (életmód, életvezetés). 

14. Egészségkárosító szokások számbavétele (prospektusok gyűjtése, szituációs gyakorlatok), a 

visszautasításgyakorlása. 

15. A pénz értékének tudatosítása. A takarékosság lehetőségeinek megbeszélése. 

16. Helyzetgyakorlatok, tanulmányi séta bankban, számlanyitáshoz szükséges adatok és 

kapcsolatos teendők ésveszélyek. 

Fogalmak Munkafegyelem, baleset, figyelem, létfeltétel, táplálkozás, lakás,ruházkodás, a 

pénz értéke, törvény, szabály, igazságszolgáltatás, büntetés. Saját érdek, 

választó, képviselet, képviselő. személyi igazolvány, határátlépés, állampolgár, 

sajátkezű aláírás, tájékozódás, tapasztalatszerzés, próbálkozás, tanács, 

tanácsadó, kötelesség, mulasztás, tévedés, hiba kijavítása, elnézés kérése, bank,  

folyószámla, átutalás, fedezet, takarékoskodás, titkos kód, bankkártya, kölcsön, 

kezes, ápoltság, taszító, vonzó, sminkelés, káros szokás, egészségmegőrzés, 

mértékletes, lustaság, jóleső fáradtság, szenvedély, visszautasítás. 

 

Témakör 3. Beilleszkedés, alkalmazkodás Javasolt óraszám: 

26 óra 

A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 

A csoportszabályokat elfogadni eltérő csoporthelyzetekben is, 

azok betartásával részt venni a közös tevékenységekben. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 

Fejlesztési tevékenységek 

1. Fogadja el a szabályokat, az esetleges vitákatkulturált formábanrendezze. 

2. Ismerjen meg és próbáljon ki konfliktuskezelésitechnikákat, megoldásimódokat. 
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3. Képes legyen saját életének szervezésére, igényeinek megfelelő helyes 

napirendkialakítására. 

4. Tanúsítson szolidaritást a rászorulókkalszemben. 

5. Aktívan vegyen részt a lakóközösség és az iskolaközösség életében. 

6. Kapcsolódjon be a helyi öntevékeny csoportokmunkájába (szakkör, énekkar,tánccsoport). 

 

 

Fejlesztési ismeretek 

1. Tanulói jogok éskötelességek. 

2. Házirend, tűz- és balesetvédelem, közlekedésiszabályok. 

3. Napirend. 

4. Bevált és új tanulási módszerek kialakítása („atanulás tanulása”, tanulási 

technikákmegismerése). 

5. Tanórán kívüli elfoglaltságok köre, helyilehetőségek. 

6. Műhelyek, munkahelyek megismerése,munkatársi kapcsolatok. 

7. Gyakorlati tantárgyakkal kapcsolatosképességek feltérképezése (kézügyesség, kitartás, 

pontosság, megbízhatóságstb.). 

8. Kapcsolataiban megjelenhető konfliktusok kulturáltkezelése, rendezettlezárása. 

 

Tanulói tevékenység 

1. A házirenddel, munkarenddel kapcsolatos kérdések megvitatása (kérdésekmegfogalmazása). 

2. Időbeosztás,órarend. 

3. Hatékonyságellenőrzése. 

4. Saját tanulási stratégia megkeresése, az előnyök és hátrányok mérlegelésével. 

5. Beszámoló az önálló tanulásról és a tanulópárok együttműködésénektapasztalatairól. 

6. Kérdések megfogalmazása az új tantárgyakkalkapcsolatban. 

7. Kapcsolatépítés, aktívegyüttműködés. 

8. Felmerülő napi problémák (szimulált helyzetek) megbeszélése, saját megoldási javaslat, 

vitakultúra fejlesztése, agresszív fellépés leszerelése (árulkodás – segítségkérés közötti 

különbség tisztázása). 

Fogalmak Egyéni tanulás, tanulócsoport, kötelező tanóra, igazolt-igazolatlan 

hiányzás, legális munkavégzés, feketemunka, helytörténet, múlt, 

közelmúlt, együttérzés, önkéntesség, önfeláldozás, karitatív tevékenység. 
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Összegzett 

tanulási 

eredmények a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló képes 

1. aktuális közösségeiben a tanult szabályok szerinti 

munkavégzésre, 

2. a környezet és az értékek megismerése alapján azonosulni, 

elfogadni és szolidaritást vállalni adotthelyzetekben, 

3. saját véleményt megfogalmazni, empatikusan együttműködni 

beszédpartnerével, kulturáltan törekedni annakmeggyőzésére. 
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HÁZTARTÁSTAN – ÉLETVITELKÉSZSÉGFEJLESZTŐ KERETTANTERV 

 

Célok 

1. Járuljon hozzá olyan ismeretek, készségek elsajátításához és 

szokások kialakításához, amelyekkel a tanulók - képességeikhez 

mérten kisebb irányítás mellett - képessé válnak a mindennapi 

életben előforduló egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és a 

házimunkához tartozó feladatok elvégzésére. 

2. Az elméleti ismereteket minél teljesebben, pontosabban és 

körültekintően legyenek képesek alkalmazni a gyakorlatban. 

3. Ismerjék a munka- baleset- és környezetvédelmi szabályokat, azok 

betartásával kitartóan végezzék a tevékenységeket. 

4. Ismerjék a háztartásban használt eszközök, gépek alkalmazási 

területeit és azokat tudják biztonságosan működtetni, 

rendeltetésszerűen használni. 

5. A tanulók legyenek képesek a takarítási, tisztítási, mosási 

munkafolyamatokhoz a megfelelő vegyszereket kiválasztani és 

azokat körültekintően használni. 

6. Alakuljon ki az igény az ápolt megjelenésre, a tiszta, rendezett és 

harmonikus környezetre, erősítse a környezettudatos szemléletet- 

és magatartásformát. 

7. Alakuljon és erősödjön meg az együttműködő, szabálykövető 

magatartás, a munkavégzés során felmerülő problémákat, 

nehézségeket ismerjék fel, megoldásukhoz hatékonyan kérjenek 

segítséget. 

8. Váljanak képessé az elsajátított ismeretek, tevékenységek iskolán 

kívüli alkalmazására. 

9. A szociális képességek fejlesztésével és a munkatevékenységek 

gyakorlásával növelje a fiatalok esélyegyenlőségét a társadalmi élet 

minden területén. 
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Feladatok 

1. A konyhai tevékenységek során alapanyagok és felhasználásuk 

megismerése, a konyhai eszközök, gépek rendeltetésszerű 

használatának elsajátítása, egyszerű ételek elkészítése, higiéniai 

szokások kialakítása. 

2. Vásárlással kapcsolatos teendők gyakorlása (tervezés, 

pénzhasználat, áru kiválasztása, a vásárlás során felmerülő 

problémák kezelése), kulturált viselkedési szokások elsajátítása. 

3. Takarítóeszközök hatékony használata, tisztítószerek fajtáinak 

megismerése, körültekintő, balesetvédelmi előírásoknak megfelelő 

használata, szelektív hulladékgyűjtés alapjainak elsajátítása. 

4. Ruhagondozási műveletek – mosás, vasalás, varrás – gyakorlása és 

elsajátítása, a textíliáknál tanult előzetes ismeretek alkalmazása, 

piktogramok helyes értelmezésének megtanulása. 

5. A varráshoz használatos eszközök, alapanyagok, öltésfajták 

megismerése, ruhajavítás és egyszerűbb munkadarabok készítése 

segítséggel. 

6. Vágott és cserepes növények gondozásának elsajátítása. 

7. Lakáskultúrával kapcsolatos ismeretek bővítése, rendezett 

környezet iránti igény kialakítása. 

8. Balesetvédelem a munkafolyamatok végzése során. 

9. Képességekhez igazodó, rendszeres gyakorlás biztosítása a mindennapi munkatevékenységekben. 

 

 
A háztartástan-életvitel készségfejlesztő kerettanterv oktatásának tárgyi feltételei 

 

 

A létszámnak megfelelően kényelmes székekkel, munkaasztalokkal 

berendezett, háztartási gépekkel és eszközökkel felszerelt világos, jól 

szellőztethető tankonyha szükséges. 

 
Eszközigény 
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1. konyhaszekrény felszerelve főző- és tálalóedényekkel, evő- és 
tálalóeszközökkel 

2. konyhai mérleg, mérőedények 

3. tűzhely sütővel, mikrohullámú sütő, szagelszívó 

4. hűtőszekrény fagyasztóval 

5. konyhai kisgépek – vízforraló, kenyérpirító, szendvicssütő, robotgép, turmixgép 

6. kéttálcás mosogató, mosogatógép 

7. takarítóeszközök, porszívó 

8. mosdótál, automata mosógép, ruháskosár, ruhaszárító 

9. vasalódeszka, vasaló 

10. varróeszközök 

11. kerti szerszámok 

 
 

Szemléltető eszközök 

1. tankönyvek, szakácskönyvek, gasztronómiai folyóiratok, kiadványok, filmek 

2. a tevékenységekkel kapcsolatos fotók, folyamatábrák, képek a 

munkafázisokról és mintamunkadarabok 

3. IKT- eszközök (számítógép, televízió, táblagép, DVD- lejátszó, kamera) 
 
 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

 

Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 8 

2 éves órakeret 576 

Ebből kötött 518 

Szabadon tervezhető órakeret 58 

 

A készségfejlesztő kerettanterv témáinak feldolgozására javasolt 

időkeret 
 

 

Témakör / Évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Konyhatechnika 240 120 120 
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2. Takarítás 112 56 56 

3. Mosás 40 20 20 

4. Vasalás 40 20 20 

5. Varrás 80 40 40 

6. Virágápolás 32 16 16 

7. Lakáskultúra 32 16 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 1. Konyhatechnika Órakeret: 240 

Előzetes tudás Balesetvédelmi alapismeretek; konyhai eszközök ismerete; higiéniai 

alapismeretek. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Tevékenységnek megfelelő eszközöket, gépeket tudjon 

kiválasztani, ételkészítési munkafázisokat önállóan végezni, minél 

kevesebbsegítséggel bevásárolni. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Konyhai gépek funkciójának, működésének megismerése,adekvát használatuk 

elsajátítása. 

2. A munkatevékenységeknek megfelelő alapanyagok, eszközök, elektromos 

berendezések kiválasztása. 

3. Jártasság kialakítása a konyhai eszközök használatában és a vásárlási gyakorlatban. 
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4. Kitartó, precíz, önálló munkavégzés. 

 

Ismeretek 

1. Konyhai eszközök, gépek működése, funkciója, felhasználási területek. 

2. Étkezési szokások, egészségtudatos táplálkozás, egészséges ételek. 

3. Vásárlási szokások, illemtudó viselkedés és segítségkérés. 

4. Élelmiszerek, alapanyagok, ételtárolás. 

5. Ételtartósító eljárások. 

6. Mértékegységek és mérőeszközök. 

7. Ételkészítési munkafázisok: alapanyagok beszerzése, előkészítése, 

főzés/sütés, mosogatás, rendrakás. 

8. Terítés: hétköznapi, ünnepi, vendégvárás. 

9. Balesetveszélyes helyzetek és azok elkerülésének módjai. 

 

Tevékenység 

1. Konyhai eszközök csoportosítása, kiválasztása megadott szempontok szerint. 

2. Élelmiszerek, alapanyagok megnevezése, csoportosítása. 

3. Étrend, menüsorok összeállítása. 

4. Vásárlási gyakorlat szituációs játékban és üzletekben. 

5. Mérőeszközök használata 

6. Egyszerű étel elkészítése, elfogyasztása, egyes munkafázisok önálló végzése. 

7. Hulladékok szétválogatása, szelektív hulladékgyűjtés. 

8. Rendrakás, felmosás, mosogatás.  

9.  Hétköznapi és alkalmi terítés gyakorlása.  

10.  Az étel tárolásának módjai, beszélgetés. 

Fogalmak evőeszköz, étkészlet, vendégvárás 

étrend, menüsor, romlandó, szavatossági idő, elektromos gépek (pl.: 

szendvicssütő, konyhai robotgép, turmixgép, vízforraló), konyhai 

eszközök (pl.: digitális mérleg, tésztaszűrő, konzervnyitó). 

Az eddig használt fogalmak bővítése, helyes használatuk. 

 

Tematikai egység 2. Takarítás Órakeret: 112 

Előzetes tudás Takarító eszközök és néhány takarítási munkafázis ismerete. 
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Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Takarítási munkafázisokat minél önállóbban végezni. A 

tisztítószereket a célnak megfelelően kiválasztani és 

mértékkel használni. 

2. Megtanulni a háztartási hulladék szelektív gyűjtésének 

módját. A munkákat kitartóan és körültekintően végezni. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Igény kialakítása a környezet tisztaságára és a rendre. 

2. Tájékozottság a napi, heti és nagytakarításban. 

3. Tudja a tisztítószerek, vegyszerek helyes használatát és adagolásukat. 

4. Megismerni a háztartási gépek tisztán tartását és balesetvédelmi szabályait. 

5. Tudja elkülöníteni a különbözőhulladékokat. 

6. Önállóan, de felügyelet mellett hatékony részvétel a lakókörnyezet és 

lakásgondozási műveletekben. 

7. Tudja a porszívót és a szőnyegtisztító- gépet balesetmentesen használni. 

8. A használati utasítások megértése és követése.  

Ismeretek 

1. A takarítás rendszere, a mindennapi, heti egyszerű takarítási teendők. 

2. Nagytakarítás – részmozzanatok begyakoroltatása, megfelelő sorrend 

betartása. 

3. Konyhai gépek és eszközök takarítása. 

4. Szelektív hulladékgyűjtés. 

5. A lakás és lakókörnyezet gondozása. 

6. Őszi takarítás, ablak, ajtó lemosás, bútortisztítás. 

7. Udvar, kert rendberakása. 

8. Tavaszi nagytakarítás. 

9. Szőnyegtisztító-, takarítógép használata. 

10. Gépek kölcsönzésének gazdaságossága és szabályai. 

11. Balesetvédelemi szabályok és előírások. 

12. Piktogramok. 

 

Tevékenység 
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1. A napi takarítási teendők elvégzése a tankonyhában, osztályteremben, illetve az 

otthoni lakás tisztán tartása. 

2. A nagytakarítás folyamatának önálló elvégzése, annakirányítással történő 

összekapcsolása a nagytakarításban. 

3. Mosogatógép helyes használata. 

4. Hulladékok elkülönítése. 

5. A takarítási munkák megszervezése. 

6. A használt vegyszerek tárolásának és alkalmazásának szakszerű módjának 

gyakorlása. (használati utasítás elolvasása, értelmezése, piktogramok ismerete). 

7. Piktogramok értelmezése. 

Fogalmak takarító eszközök és takarító- és tisztítószerek kölcsönzés, szelektálás, 

szőnyegtisztító gép, maró hatású, elzárva tartandó 

 

Tematikai egység 3. Mosás Órakeret: 40 

Előzetes tudás 1. Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete. 

2. A tisztaság fontossága 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Tudjon kézzel kimosni egy-egy ruhadarabot, egyre nagyobb 

önállósággal kezelni a mosógépet, kiválasztani a mosáshoz és 

öblítéshez szükséges tisztítószereket. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Reális, megvalósítható igényességet kialakítani az öltözködéssel kapcsolatban. 

2. Tudni, hogy az ápolt, jó megjelenésért mit kell tenni. 

3. Váljék szokássá a személyes ruházat tisztán tartása. 

4. Tudja felsorolni a mosás eszközeit. 

5. Tudja csoportosítani a mosnivalót és a szükséges mosószert. 

6. Ismerje a mosószerek adagolását, öblítés fázisait. 

7. Megismerni a kezelési utasítások jeleit. 



 

998 
 

8. Megismerni a helyes ruhatárolási módokat. 

Ismeretek 

1. A mosás munkafázisai, eszközei. 

2. Mosószerek alkalmazásának szempontjai, adagolás. 

3. Kézi mosás, gépi mosás, vegytisztítás. 

4. Teregetés, szárítás. 

5. Mosóprogramok, szárítóprogramok beállítása. 

6. Balesetvédelem gépi és kézi mosás esetén. 

7. Különleges mosási problémák, gallérok, kötöttáruk. 

8. Saját ruhanemű tisztántartása, megfelelő tárolása (fogason, hajtogatva). 

Tevékenység 

1. Mosógépek fajtáival ismerkedés – látogatás műszaki cikkek szaküzletében. 

2. A mosószerválaszték áttekintése (a választás szempontjai: ára, milyen célra 

kívánom használni? –folttisztító hatás, színes textil, alapanyag), használati utasítás 

és adagolás. 

3. Az ismeretek alapján a kézi és gépi mosás, teregetés önálló végzése felügyelet 

mellett. 

4. Látogatás ruhatisztító szalonba. 

5. Tisztasági szabályok gyakorlása. 

6. Ruhadarabok hajtogatása. 

7. Ruhadarabok elhelyezése fogason (szoknya-, nadrág-, csiptetős fogas), évszaknak 

megfelelő ruhanemű előkészítése, a nem használtak tárolása. 

Fogalmak energiatakarékos mosógép, szárítógép,víz hőfoka, áztatás, előmosás, mosás, 

öblítés, fehérítés, keményítés, vegytisztítás, szolgáltatás, vállfa, csiptető, fogas, 

védőhuzat, molyirtó, szekrény-illatosító 

 

Tematikai egység 4. Vasalás Órakeret: 40 

Előzetes tudás Textíliák, ruhaneműk fajtáinak ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Egyszerű ruhaneműket felügyelet mellett önállóan, nagyobb 

darabokat segítséggel kivasalni a balesetek elkerülésével. 
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Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Megismerni és elsajátítani a vasalás fázisait és a műveletek sorrendjét. 

2. Legyen képes a ruhadarabokat simára vasalni. 

3. Vasaljon önállóan (felügyelet mellett), hajtogasson ruhát. 

Ismeretek 

1. A vasalás eszközei, vasalási technikák. 

2. A vasaló beállításai (hőfok, gőzölés). 

3. Vegytisztítás. 

4. Ruhatárolás. 

5. Balesetvédelem. 

 

Tevékenység 

1. Vasalás, gőzölős vasaló használata, konyharuha, terítő, ruhaneműk (póló, ing) 

vasalása felügyelet mellett egyre önállóbban. 

2. A kivasalt darabok összehajtogatása, elhelyezése a megfelelő tárolóhelyre. 

3. Vegytisztító látogatása, a vasalógép megismerése. 

4. Balesetvédelmi oktatás. 

Fogalmak Vasalódeszka, gőzölős vasaló, vegytisztítás, kifordítás, hajtogatás, 

vasalógép. Piktogramok jelentése, megéget, esetleges égési seb ellátása. 

 

Tematikai egység 5. Varrás Órakeret: 80 

Előzetes tudás 1. Gondozott ruházat, jó megjelenés ismérvei. 

2. Varrás alapkellékeinek ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Önállóan kisebb ruhajavításokat elvégezni. 

2. Segítséggel használati- és ajándéktárgyakat készíteni. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Tudjon önállóan ruhát javítani (tű, cérna alkalmazása, gomb felvarrása, akasztó 

felvarrása, szegés) 

2. Tudja alkalmazni a munkadarabon a tanult hímzési technikákat. 

3. Mutasson érdeklődést, aktivitást, legyen kitartó munkavégzés során. 

Ismeretek 
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1. Varráseszközei 

2. Ruhajavítási műveletek, gomb felvarrása, szakadás bevarrása 

3. Kézi- és gépi varrásalapjai 

4. Öltésfajták és alkalmazási területeik 

5. Hímzés (pl.: keresztszemes, gobelin) 

6. Varrással, hímzéssel készültajándéktárgyak 

7. Népviseletek 

8. Nem kötelezően: a horgolás, kötésanyagának, eszközeinek megismerése 

Tevékenység 

1. Tű, cérna használata. 

2. Leszakadt gomb felvarrása, rojtos szél beszegése, akasztó felvarrása. 

3. Látogatás egy varrodába. 

4. Fércöltés, gépöltés. 

5. Boszorkányöltés, pelenkaöltés alkalmazása. 

6. Az eddig tanult öltésfajták gyakorlása és alkalmazása. 

7. Hímzési előkészületek, megtervezése, öltésfajta kiválasztása. 

8. Egyszerűbb darabok készítése segítséggel. 

Fogalmak A varrással kapcsolatos fogalmak bővítése, ismétlése. 

Öltésfajták: kézi öltés/fűzőöltés, láncöltés, tisztázó/cikcakköltés, keresztöltés, 

szegő/pelenkaöltés, boszorkányöltés 
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Tematikai egység 6. Virágápolás Órakeret: 32 

Előzetes tudás Növények tulajdonságainak, szükségleteinek ismerete, virágápolási 

alapkellékek. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Cserepes virágot gondozni, átültetni, szobanövényeket 

esztétikusan elrendezni a lakás helyiségeiben. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Igény kialakítása a szobanövények tartására, megismerni szakszerű 

gondozásukat. 

2. Igénye legyen az esztétikus, szép virágkompozíció elkészítésére. 

Ismeretek 

1. Irányítással cserepes virágok ültetése, gondozása. 

2. Vágott virágok gondozása. 

3. Virágfajták ismerete. 

4. Virágvásárlás, illemtudó viselkedésszabályai. 

5. Virágkompozíciók. 

Tevékenység 

1. Virágültetés, palántázás, gondozás. 

2. Vágott virág vázába tétele, gondozása. 

3. Szobanövények, vágott virágok, mezei virágok megkülönböztetése. 

4. Virágbolt látogatása. 

5. Virágkompozíció készítése száraz és élő növényekből - virágcsokor, koszorú, fali 

dekoráció, ajtódísz. 

Fogalmak agyag granulátum, ültetőfa, tápoldat, virágtetű irtó szer,kompozíció, 

szárazvirág, asztaldísz, adventi koszorú, ragasztópisztoly 
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Tematikai egység 7. Lakáskultúra Órakeret: 32 

Előzetes tudás Lakás helyiségeinek, funkciójuknak ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Igény kialakítása az esztétikus,harmonikus 

lakókörnyezetre. 

2. Saját elképzeléseket kifejezésre juttatni, megvalósítani a 

lakberendezés során. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. A lakás, iskola különböző helyiségeinek magabiztos felismerése és a berendezési 

tárgyak, kiegészítők csoportosítása helyük, funkciójuk szerint. 

2. Megismerni a lakás praktikus díszítését, kiegészítőket; az elméleti ismeretek 

gyakorlati alkalmazása. 

Ismeretek 

1. A lakás helyiségei és berendezési tárgyai. 

2. A lakás beosztása, alaprajza. 

3. Lakberendezési kiegészítők. 

4. Színek, bútorok, kiegészítők elhelyezésének szerepe a lakásban. 

5. Makett, modell, babaház 

Tevékenység 

1. A különböző helyiségek felsorolása és berendezési tárgyak, bútorok 

megkülönböztetése, válogatása. 

2. A lakás lerajzolása és beosztása. 

3. Kiegészítők megismerése. 

4. Irányítással készítsen babaházat és rendezze be a már megismert berendezési 

tárgyakkal. 

5. Tanulmányi séta (lakberendezési áruház, lakások), lakberendezési újságok 

tanulmányozása. 

Fogalmak zsúfolt, kényelmes, időtálló, harmonikus méretarányos 

 

 



 

1003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTIL- ÉS FONALMENTŐKÉSZSÉGFEJLESZTŐKERETTANTERV 
 

 

Célok 

1. A tanulók részére a textil- és fonalmentő tevékenységek bemutatása, 

megtanítása, gyakorlása, a szükséges készségek elsajátítása és önálló - 

részben önállóalkalmazása. 

2. Olyan szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek 

képzése, akik képesek ellátni a készségfejlesztő kerettanterv 

munkaterületének megfelelő munkatevékenységeket, munkaköröket. 

 

Feladatok 

1. A textil- és fonalmentés során az alapanyagok és felhasználásuk 

megismerése, a gépek rendeltetésszerű használatának elsajátítása, 

egyszerű használati tárgyak elkészítése, munkahelyi szokások 

kialakítása. 

2. Textilek bontásával és feldolgozásával kapcsolatos teendők gyakorlása 

(tervezés, kellékek és eszközök kiválasztása, a feldolgozás során 

felmerülő problémák kezelése), kulturált viselkedési szokások 

elsajátítása. 

3. Textilmentés során felhasznált eszközök hatékony használata, fonalak 

és anyagok fajtáinak megismerése, körültekintő, balesetvédelmi 

előírásoknak megfelelő használata, szelektív hulladékgyűjtés alapjainak 
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elsajátítása. 

4. Ruhagondozási műveletek – mosás, vasalás, varrás – gyakorlása és 

elsajátítása, a textíliáknál tanult előzetes ismeretek alkalmazása, 

piktogramok helyes értelmezésének megtanulása. 

5. A varráshoz használatos eszközök, alapanyagok, öltésfajták 

megismerése, ruhajavítás és egyszerűbb munkadarabok készítése 

segítséggel. 

6. Lakáskultúrával kapcsolatos ismeretek bővítése, rendezett környezet 

iránti igény kialakítása, textíliák hasznosításának újragondolása. 

7. Balesetvédelem a munkafolyamatok végzése során. 

8. Képességekhez igazodó, rendszeres gyakorlás biztosítása a mindennapi 

munkatevékenységekben. 

 

Tárgyi feltételek, eszközigény 
 

A munkatevékenység végzése történhet a teljes képzési idő alatt az 

iskolai tanműhelyben, illetve a képzési idő egy részében, gazdálkodó 

szervezetnél megfelelő személyi segítők biztosításával (pl. csoportos 

gyakorlat vagy egyénenként munkahelyi gyakorlat program során). 

1. A tárgyi feltételeknek biztosítaniuk kell a sajátos nevelési igény és az 

egyéni szükséglet kielégítését a megfelelő gyakorlatorientált, 

differenciált képzés lehetőségével. 

2. A tananyag elsajátításának feltétele a jól felszerelt gyakorlóhely. 

3. A gyakorlati képzés helyszíne legyen világos, tágas, jól szellőztethető. 

Rendelkezzen megfelelő berendezéssel: kényelmes székekkel, megfelelő 

méretű asztalokkal, kellő hellyel a munkavégzéshez, raktározáshoz. 

4. A megfelelő felszereltség biztosításához alapvető a jó minőségű eszközök megléte. 

5. Kiemelten fontos a saját munkaeszköz szükségessége minden tanuló 

részére. Ez elengedhetetlen a munkafolyamatok tanulásához, 

gyakorlásához, figyelemmel arra, hogy sok esetben szükséges speciális 

eszköz alkalmazása is (pl. bal kezeseknek). 

6. Lényeges a mérőeszközök, csomagolóeszközök és a raktározáshoz 

megfelelő, biztonságos terület kialakítása, különös tekintettel arra, hogy 
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a feldolgozásra kerülő anyagok éghetőek. 

7. A tanórák jelentős részét a műhelyben töltik a tanulók. Hasznos, ha 

többször van módjuk fonalboltban, textiláruházban tanulmányi 

látogatásokon, műhelylátogatásokon részt venni. 

8. Az információhordozó- és szemléltetőanyagok használatához szükség 

van audiovizuális eszközökre (vetítővászon, írás-, mozgó- és 

diafilmvetítő, video lejátszó, tévé). Elhelyezésük módjával biztosítani 

kell egyszerű és gyors alkalmazhatóságukat. Ezért megfelelő méretű 

üveg- illetve zárt ajtós szekrényekben célszerű elhelyezni azokat. 

 
A szaktanterem felszerelési tárgyai: 

1. munkaasztalok, támlás székek 

2. nagyméretű falitábla 

3. nagyméretű mágnes tábla mágneslapokkal 

4. digitális, interaktív tábla, DVD-, videó lejátszó, CD-s magnó 

5. polcok, polcrendszerek, szekrények 
 

 

Raktár felszerelési tárgyai: 

1. polcrendszer (félkész-, kész áruknak, segédanyagoknak, kellékeknek) 

2. célnak megfelelő tároló rekeszek, dobozok, fiókok, kosarak 

3. létra 

 
 

Szemléltető anyagok: 
 

Anyaggyűjtemények: 

1. férfi,- női,- gyermek alsó és felsőruházat 

2. lakástextíliák 

3. gazdasági textíliák 

4. kötött és horgolt (hurkolásos technikával készített) textíliák 

5. kellékek 
 

Nyersanyaggyűjtemény: 

1. növényi eredetűek 

2. állati eredetűek 
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3. vegyi szálak 
 

Fonál- és cérnagyűjtemény: 

1. szövő-, kötőipari fonalak, cérnák 

2. varrófonalak, varrócérnák 

3. hímzőfonalak, hímző cérnák 

 
 

Falitáblák, diaképek, fotók, írásvetítő fólia ábrák: 

1. textilipari gépek egyszerűsített vázlatai 

2. gyártási eljárások folyamatábrái 

3. hangtechnikai- és képtovábbító eszközök /rádió, magnó/, projektorok  

Szabványok, szakkönyvek, szakfolyóiratok 

Munkavégzés eszközei, szerszámai: 

1. vágó szerszámok, élezők, vágó gép, körkés, kézimunka-, szabász-, bontó olló, bontó 
tű 

2. varró szerszámok: varró-, kötő-, hímző-, subázó-, horgoló-, merkelő-, gombos-, 
biztosítótű 

3. simító- és gőzölő eszközök, vasalóállvány 

4. mosógép, mosó- és tisztító szer, fertőtlenítő, fehérítő, keményítő 

5. varrógép 

6. kötőgép 

7. kiegészítők és segédeszközök: tűbefűző, patent, húzózár, tépőzár, 

kapcsok, gombok, gyöngyök, damil, emlékeződrót, válltömések, 

fémkarikák, gyermekjáték- és figurák kellékei (maci szemek, orrok), 

gumik, madzagok, szalagok, szegőpántok, zsinórok, tejszűrő 

papírmerevítő, vasalható közbélés, gyűszű, tűpárna, felvető fonal, 

szövő- kötő- horgoló fonalak, rongy csíkok textilből, tömőanyagok, 

textilfilc, ruhafesték 

8. rajzoló-, jelölő-, mérő eszközök: szabókréta, vonalzó, illanófilc, 

mérőszalag, sablon, mintaív 

9. tároló eszközök: zacskók, dobozok, címkék: műanyag, papír, üveg, fém, textil 

10. csomagoló anyagok 

11. fóliázó-, kézi nyomdai eszközök, címkék, ragasztóanyagok 
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12. kisváltós, álló típusú szövőszék 

13. asztali, fekvő típusú szövőszék, szövőkeretek 

14. lábítós övszövő 

15. szalagszövő madzag 

16. kötélverő fonálsodráshoz 

17. vetélő, leverő villa 

18. szálfeszítő 

19. karmantyúk, tarisznyaszövő 

20. asztalra szerelhető szövőléc: szövő tüske, szövő léc, felfogató kar 

21. gáztűzhely, elektromos főzőlap 

22. természetes és vegyi festékek 

 
 

Védőeszközök, védő felszerelések: 

1. munkaköpeny 

2. pormaszk 

3. gyűszű 

4. kártevők elleni védelem: molyirtó, penész gátló, fertőtlenítő 

5. poroltó készülék 

6. szociális helyiség: WC, mosdó, öltöző 

7. munkacipő 

8. sötétítő textília: reluxa, szalag függöny, redőny 

9. nagyító 
 

 

A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 
 

 
Évfolyamok 11-12. 

Heti órakeret 8 

2 éves órakeret 576 

Ebből kötött 518 

Szabadon tervezhető órakeret 58 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 
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Témakör / évfolyam 11-12. 11. 12. 

1. Anyagismeret/ fonalmentés 40 20 20 

2. Anyagismeret/ textilmentés 40 20 20 

3. Eszközhasználat, baleset megelőzés 40 20 20 

4. Fonalmentés menete 120 60 60 

5. Textilmentés menete 160 80 80 

6. Kapcsolódó más gyakorlati tevékenységek (üzemlátogatás, 

tanulmányi séta) 

30  

20 

10 

7. Mérés, csomagolás, tárolás 20 10 10 

8. Textil és fonalmentés termékeinek mindennapi hasznosítása 74 40 34 

9. Ismétlés, rendszerezés 52 18 34 

 

 

Tematikai egység 
 

1. Anyagismeret/fonalmentés 

Órakeret: 

40 óra (20+20) 

Előzetes 

tudás 

1. A megelőző évfolyamokon elsajátított tudáselemek és 

kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma. 

2. Egyéni képességek szerinti anyagismeret, biztonságos 

eszközhasználat, a munkavégzéshez szükséges pozitív hozzáállás, a 

társakat nem zavaró viselkedés. 

3. Aktívan vegyen részt a tanuló a megismert munkafolyamatban. 

4. A kommunikációs helyzetekben tartsa be a normákat, 

illemszabályokat. 

5. Legyen fogalma a környezetvédelemről. 

6. Ismerjen néhány piktogramot. 

7. Képességének megfelelő mértékben használja mérési ismereteit, 

különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére. 

Tantárgyi 

fejlesztési 

célok 

1. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, 

információszerző- és feldolgozó képességének fejlesztése. 

2. A tanulásra, a munkavégzésre való motiváció erősítése. 

3. A környezettudatos magatartás alakítása. 

4. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset 
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megelőzési magatartás kialakítása. 

5. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása. 

6. A munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és 

viselkedés legfontosabb szabályainak elsajátíttatása. 

7. A környezettudatos magatartás, a gazdaságossági szemlélet 

alakítása. 

8. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, 

információszerző és -feldolgozó képességének fejlesztése. 

9. Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit, 

formálódjon pozitív jövőképe saját lehetőségeit illetően. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Bővüljön a tanuló szakmai szókincse, tudása, a praktikus, a hétköznapi élet területén 

hasznosítható ismeretekkel. 

2. Szerezzen jártasságot a verbális és nonverbális információszerzésben az elemi anyagismeret 

területén. 

3. A tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés során fejlődjenek motorikus készségei, 

tájékozódó képessége, esztétikai érzéke. 

4. A tudatos baleset megelőzési magatartás kialakítása érdekében következetesen, minden 

foglalkozáson fel kell hívni a figyelmet a munka- és balesetvédelmi szabályok betartására. 

5. Szerezzen jártasságot a verbális és nonverbális információszerzésben az elemi anyagismeret 

területén. 

6. A tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés során fejlődjenek motorikus készségei, 

tájékozódó képessége, esztétikai érzéke. 

Ismeretek 

1. Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka-, baleset- és tűzvédelmi 

előírásokat. 

2. Szerezzen ismereteket, és tapasztalatokat a különféle fonalakról és fonalként felhasznált 

anyagokról, mivel az anyag tulajdonságai nagyban behatárolják a későbbi felhasználást. 

3. Természetes eredetű fonalfajták 

a. növényi eredetű (pamut, len) 

b. állati eredetű (gyapjú, hernyóselyem). 

4. Vegyi eredetű fonalfajták. 
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5. A fonal készítésének rövid ismertetése (pl.: fonás, eszközei, történeti áttekintés, cérna 

készítése). 

6. A fonalak felhasználása: 

a. Textil készítése 

b. kézi és gépi előállítás (pl.: szőttesek, szőnyegek, ruhaanyagok) 

c. Kötött anyagkészítése 

d. kézi és gépi előállítás (pl.: kötések, hurkolások stb.) 

7. Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka- baleset- és tűzvédelmi 

előírásokat. 

Tevékenység 

1. Végezze el a tanuló a felhasználásra szánt alapanyagok válogatását megadott szempontok 

(szálvastagság, szín, nagyság, rugalmasság, felhasználhatóság…) szerint. 

2. Végezzen csoportosítást, találjon összefüggést a fonalvastagság és a célszerű felhasználás 

között. 

3. Az eltérő módon készült darabok bemutatása, és annak tudatosítása, hogy mind fonalból 

készültek, de más-más technikával és alapanyagból. 

4. Ajánlott a témakör feldolgozása során fonalakat, cérnákat árusító üzletbe tanulmányi séta 

szervezése, ahol mód van az anyagok változatosságának bemutatására. 

Fogalmak Rugalmasság, merevség, vastagság, állati- növényi eredetű, kötött – hurkolt-, 

szövött kelmék, kézi- gépi elkészítés, szakíthatóság, festési eljárások 

megmunkálhatóság függvényében (selyem, pamut, műszál) 

 

 

 

Tematikai egység 
2. Anyagismeret/textilmentés Órakeret: 

40 óra 

(20+20) 
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Előzetes tudás 1. A megelőző évfolyamokon elsajátított tudáselemek és 

kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma. 

2. Aktívan vegyen részt a tanuló a megismert munkafolyamatban. A 

kommunikációs helyzetekben tartsa be a normákat, 

illemszabályokat. 

3. Legyen fogalma a környezetvédelemről. Ismerjen néhány 

piktogramot. 

4. Képességének megfelelő mértékben használja mérési ismereteit, 

különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Egyéni képességek szerinti anyagismeret, biztonságos 

eszközhasználat, a munkavégzéshez szükséges pozitív hozzáállás, 

a társakat nem zavaró viselkedés. 

2. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása. 

3. A munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és 

viselkedés legfontosabb szabályainak elsajátíttatása. 

4. A környezettudatos magatartás, a gazdaságossági szemlélet 

alakítása. 

5. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset 

megelőzési magatartás kialakítása. 

6. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, információ-

szerző és-feldolgozó képességének fejlesztése. 

7. Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit, 

formálódjon pozitív jövőképe saját lehetőségeit illetően. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Bővüljön a tanuló szakmai szókincse, tudása, a praktikus, a hétköznapi élet területén 

hasznosítható ismeretekkel. 

2. A tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés során fejlődjenek motorikus készségei, 

tájékozódó képessége, esztétikai érzéke, kommunikációja. 

3. A tudatos balesetmegelőzési magatartás kialakítása érdekében következetesen, minden 

foglalkozáson fel kell hívni a figyelmet a munka- és balesetvédelmi szabályok betartására. 

4. Szerezzen jártasságot a verbális és nonverbális információszerzésben az elemi 

anyagismeret területén. 
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Ismeretek 

1. Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka-, baleset- és tűzvédelmi 

előírásokat. 

2. A munkavégzéshez szükséges alapvető szakmai ismeretek a textilről. 

3. Szerezzen a munkavégzéshez szükséges alapvető ismereteket, és tapasztalatokat a 

különféle textil anyagokról, mivel az anyag tulajdonságai nagyban behatárolják a későbbi 

felhasználást. 

4. Természetes eredetű fonalfajták 

a. növényi eredetű (pamut, len) 

b. állati eredetű (gyapjú, hernyóselyem) 

5. Vegyi eredetű fonalfajták. 

6. A fonal tulajdonságai: 

a. Az elkészítés módja (szövés, kötés, hurkolás) 

b. A színezés technikája (fehérítés, fonal színezése, kész szövet színezése, minta 

nyomása, filmnyomás, hőnyomás stb.) 

c. A kikészítés fajtái (mosás, avatás, kreppelés stb.) 

d. A textil felhasználásának területei (lakástextil, fehérnemű, ruhanemű, 

gazdasági textíliák) 

7. A textilszínezés színezés-technikája (fehérítés, fonal színezése, kész szövet színezése, 

minta nyomása, filmnyomás, hőnyomás). 

8. A kikészítés fajtái (mosás, avatás, kreppelés). 

9. A textil felhasználásának területei: lakástextil, fehérnemű, ruhanemű, gazdasági textíliák. 

10. Néhány, a mindennapokban gyakran használt szálasanyag megkülönböztetése, 

megnevezése, tulajdonságai, felhasználása textilminták alapján: 

a.  Krepp: (vékony, hullámos felületű, egyszínű vagy nyomott mintás) ágynemű, 

fehérnemű, gyerekruha alapanyag. 

b.  Flanel: (vastagabb, laza kötésű, puha szövet, mindkét oldalán bolyhozott) hálóruha, ing 

alapanyag. 

c.  Karton: (közepes vastagságú anyag, vászonkötésű) blúz, ing, nyári ruha, kötény 

anyaga. 

d.  Kordbársony: (különböző szélességű csíkozott) nadrág, szoknya, dzseki, gyerekruha 

anyaga. 

e.  Pamutvászon: (vastagabb, vékonyabb vászonkötésű) munkaruha, lakástextil 
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alapanyaga. 

f.  Gyapjúszövet: (eltérő vastagságú, kellemes tapintású) női ruha, kosztüm, férfiöltöny, 

kabát alapanyaga 

g.  Selyemszövet: (szép fényű, kellemes, puha) blúz, női ruha, sál anyaga. 

Tevékenység 

1. Végezze el a tanuló a felhasználásra szánt alapanyag válogatását több szempont szerint 

(alapanyag, szín, későbbi felhasználása). 

2. A differenciált feladatmegoldásokra jó lehetőséget biztosít a kellékek válogatása, 

csoportosítása. 

3. A válogatás több szempontú lehet (pl. szín, forma, méret, anyag szerint csomagolva, 

felcímkézve tárolhatók újbóli felhasználásig). 

4. Kellő anyagismerettel rendelkezve a környezetében fellelhető textilek elemzése is 

megtörténhet. 

5. Fontos hangsúlyozni, hogy az eltérő anyagok eltérő tulajdonságai miatt, meghatározott 

területen és összetételben lehet egy időben használni őket. 

6. Fontos az anyagismeret a későbbi hibák elkerülése érdekében (pl. színtartósság, 

mérettartósság, kopásállóság figyelembe vétele). 

7. A témakör feldolgozása során mód nyílik a fonalak témakörében tanultak ismétlő 

rendszerezésére, mivel a szükséges ismeretanyag egy része megegyezik. 

8. A munkát kiegészítő és segítő tevékenységek: 

a. Textilekből mintakollekció készítése színek, anyagfajták szerint. 

b. Az esztétikai érzék fejlesztését segítő szín- és formakompozíciók készítése. 

c. Ismerkedjen a tanuló az iparművészetben, divatban, lakáskultúrában használt 

anyagok változatos tulajdonságaival. 

d. Nézzen képes magazinokat, albumokat, katalógusokat és válogasson adott 

szempontok szerint a látott képekből. 

Fogalmak Textilfajták, rugalmasság, merevség, vastagság, állati- növényi eredetű, kötött 

– hurkolt- szövött kelmék, kézi- gépi elkészítés, szálirány, vágási szél, festési 

eljárások, kopásállóság, szakíthatóság, mérettartósság, megmunkálhatóság 

kellékek. 
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Tematikai egység 3. Eszközhasználat, baleset megelőzés 
Órakeret 

40 óra (20+20) 

Előzetes tudás 1. A munkatevékenység során használatba kerülő eszközök ismerete, 

funkciójuk, biztonságos és célirányos alkalmazásuk. 

2. A munkahely balesetvédelmi ismeretei, anyag és eszköz okozta 

balesetveszélyről elsajátított tudás, gyakorlati teendők 

alkalmazása baleset esetén. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. A munkaterem (munkahely) rendjének betartása. Helyes 

viselkedési szokások elsajátítása. 

2. Biztonságos közlekedés kialakítása a munkaterem eszközei, 

felszerelései között. 

3. A rábízott eszközök, anyagok rendeltetésszerű, balesetmentes 

használata. Balesetvédelmi ismeretek automatizálása. 

4. Egyszerű elsősegély- nyújtási tevékenység elsajátítása. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Követelmény a megbízható szerszám- és eszköz használat, a tisztaság és az eszközök 

megfelelő karbantartása, a pontos anyagismeret, a munkafázisok sorrendjének 

egymásutánisága és betartása. 

2. Szükséges a folyamatos gyakorlás a műveletek balesetmentes algoritmizálásának 

elsajátításához. 

Ismeretek 

1. Megismertetni a szakma gyakorlásához szükséges munka- és tűzvédelmi, valamint 

biztonságtechnikai előírásokat. Munkavédelmi szabályok. 

2. Felismerni a munkavégzés közben előforduló veszélyforrásokat, és jelezni, hogy 

megtehetők legyenek az elhárításhoz szükséges intézkedések. Kitartó, biztonságos munkát 

végezni. 

3. Alkalmazni a balesetvédelmi előírásokat. 

4. Az ismeretek elsajátítása érdekében elsősegélynyújtó bemutatók, tájékoztató jellegű 

filmek, könyvek, figyelem felhívó plakátok, piktogramok, prospektusok megtekintése 

elengedhetetlen. Szükséges a rendszeres gyakorlás feltételezett (vagy valódi) baleset 

esetén - a lehetőség adta helyzet felismerésének és alkalmazásának gyakorlati kivitelezése. 
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Tevékenység 

1. A jó közérzet és hatékony munkavégzés feltételei az időközönként beiktatott rövid 

mozgásos feladatok, gimnasztikai gyakorlatok vagy más, esetleg a szabadban végzett 

mozgásos tevékenységek. 

2. Lényeges a derűs légkör megteremtése. Munka közben zenehallgatással, a 

munkatevékenységhez kapcsolódó témákról való beszélgetéssel oldhatjuk a feszültséget, 

kerülhetjük el a balesetet (monotónia tűrés). 

3. Tanulmányi séta a mentőállomásra, baleseti ambulanciára. Jó mentális közérzet biztosítása 

az egyéni igények és az adott lehetőségek figyelembevételével. 

4. Nagy gondot kell fordítani a munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, eljárások 

tudatosítására, betartására. Ezt végezhetjük az oktatást megelőzően naponta, tantárgyi 

témakörök előtt és a gyakorlati munka folyamatában rendszeresen. A gépek biztonságos 

használatára tudatosan fel kell készíteni a tanulókat. Meg kell ismertetni őket a 

balesetveszély lehetőségeivel, a biztonságos munkavégzés feltételeivel. Az eszközök 

használatánál figyelmeztetni kell őket, hogy saját és társai testi épségére különösen 

figyelniük szükséges. A gépek egyszerű karbantartási munkáinál, általuk is végezhető 

javításoknál meg kell követelni a biztonságtechnikai szabályok betartását. A feladatok 

elvégzésének értékelésekor minden esetben ki kell térni a munka minőségi, mennyiségi 

teljesítménye mellett annak biztonságos elvégzésére is. 

5. Elsősegélynyújtás gyakorlása, kisebb sérülések esetén. 

Fogalmak Szúró-vágó eszköz, karbantartás, pormaszk, érintésvédelem, poroltó, 

elektromos eszköz, allergia, fonal-, textilvágó (körkés) hatása, pánik, 

elsősegélynyújtás, fertőtlenítés, vérzéscsillapítás, nyomókötés, 

fájdalomcsillapító szer, hívószám, sürgősség, ambulancia. 
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Tematikai egység 

 

4. Fonalmentés menete 
Órakeret 

120 óra 

(60+60) 

Előzetes tudás 1. A megelőző évfolyamokon elsajátított tudáselemek és 

kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma. 

2. Tudjon részt venni a megismert munkafolyamatban. A 

kommunikációs helyzetekben tartsa be a normákat, 

illemszabályokat. 

3. Tanulja meg a szocializált viselkedést, tartsa szükségesnek a 

szabályok, normák betartását. 

4. Legyen fogalma az ember környezetalakító tevékenységéről, a 

környezetvédelemről. Ismerje a piktogramok alkalmazásának 

jelentőségét. 

5. Képességének megfelelő mértékben tudja használni mérési 

ismereteit, különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére. 

Tantárgyi fejlesztési célok 1. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása. 

2. A munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és 

viselkedés legfontosabb szabályainak elsajátíttatása. 

3. A környezettudatos magatartás alakítása. 

4. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások, baleset 

megelőzési magatartás kialakítása. 

5. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, információ-

szerző és-feldolgozó képességének fejlesztése. 

Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit, 

formálódjon pozitív jövőképe saját lehetőségeit illetően. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Sajátítsa el a tanuló, képességeinek megfelelően a szakma gyakorlati tevékenységeit. 

2. Tartsa be a munkarend, a beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés alapszabályait. 

3. Takarékos, gazdaságos szemlélet erősítése (pl. fonalgubanc feltekerése a legkevesebb 

veszteséggel). 

4. A tudatos baleset-megelőzési magatartás kialakítása érdekében következetesen, minden 

foglalkozáson fel kell hívni a figyelmet a munka- és balesetvédelmi szabályok betartására. 
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5. Az önellenőrzés fontosságának a felismertetése és gyakoroltatása. 

6. Legyen képes örömmel, aktívan, és kitartóan végezni a tevékenységeket. 

7. Legyen képes a megtanult munkafolyamatokat egyre nagyobb önállósággal, a szükséges anyagok 

és eszközök célszerű megválasztásával elvégezni. 

8. Munkáját folyamatában ellenőrizze, szükség szerint segítséggel/önállóan javítsa. 

Ismeretek 

1. Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka- baleset- és tűzvédelmi 

előírásokat. 

2. Ismerje a tanuló a munkafázisokat és azok sorrendjét. Ismerje a szükséges eszközöket és azok 

rendeltetésszerű használatát. 

Tevékenység 

A fonalak, cérnák, a szövött-, kötött- és hurkolt kelmék feldolgozhatóságának főbb 

műveletei: 

1. válogatás: a felhasználásra szánt alapanyag válogatása több szempont alapján (szín, minőség, 

alapanyag összetétele…) az adott lehetőségeknek megfelelően 

2. bontás: kötött termékek bontása, kellékek eltávolítása (gombok, kapcsok, húzózárak, zsebek, 

válltömések, tépőzárak, bélés lefejtése), kézzel kötött termékek fejtése, géppel kötött termékek 

bontása, a bontás megkezdése (a megfelelő hely megkeresése) 

3.  gombolyítás: az adott hosszúságot meghaladó fonal szálakat segédeszközre vagy kézfejre tekeri, 

az előre meghatározott fonalhosszúságnál rövidebb szálak gyűjtése külön történik, a szálakat, 

szükség szerint összecsomózva vagy csomózás nélkül kell gombolyítani 

Fogalmak válogatás, bontás, fejtés, gombolyítás, kellékek, eszközök (bontótű, olló) 

 

 

Tematikai egység 

 

5. Textilmentés menete 
Órakeret 

160 óra 

(80+80) 

Előzetes tudás 1. A megelőző évfolyamokon elsajátított tudáselemek és 

kompetenciák, ismeretanyag és tevékenységi forma. 

2. Tudjon részt venni a megismert munkafolyamatban. A 

kommunikációs helyzetekben tartsa be a normákat, 

illemszabályokat. 

3. Tanulja meg a szocializált viselkedést, tartsa szükségesnek a 
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szabályok, normák betartását. 

4. Legyen fogalma az ember környezet alakító tevékenységéről, a 

környezetvédelemről. 

5. Ismerje a piktogramok alkalmazásának jelentőségét. 

6. Képességének megfelelő mértékben tudja használni mérési 

ismereteit, különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. A tanulók szakmai, munkavégzési kompetenciáinak kialakítása. 

2. A munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és 

viselkedés legfontosabb szabályainak elsajátíttatása. 

3. A környezettudatos magatartás alakítása. 

4. A munkavégzéssel kapcsolatos egészségvédelmi szokások és 

tudatos baleset megelőzési magatartás kialakítása. 

5. A tanuló nyelvi ismereteinek, kifejezőkészségének, 

információszerző és -feldolgozó képességének fejlesztése. 

6. Fejlődjön a tanuló önismerete, ismerje meg saját képességeit, 

formálódjon pozitív jövőképe saját lehetőségeit illetően. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Sajátítsa el a tanuló, képességeinek megfelelően a szakma gyakorlati tevékenységeit. 

2. Tartsa be a munkarend, a beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés alapszabályait. 

3. Az önellenőrzés fontosságának a felismertetése és gyakoroltatása. 

4. Takarékos, gazdaságos szemlélet erősítése 

5. A tudatos baleset-megelőzési magatartás kialakítása érdekében következetesen, minden 

foglalkozáson fel kell hívni a figyelmet a munka- és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

Ismeretek 

1. Ismerje meg a tanuló a szakma gyakorlásához szükséges munka-, baleset- és tűzvédelmi 

előírásokat. 

2. Ismerje a munkafázisokat és azok sorrendjét. 

3. Ismerje meg minta utáni egyszerű formájú textilből készíthető termékeknél a szabás, varrás, 

vasalás fogalmát, eszközeit tudja megnevezni, kiválasztani, és képességektől függően a 

folyamatát is tudja elvégezni a minőségi követelményeknek megfelelően. 

4. Ismerje fel, segítséggel nevezze meg textilminták segítségével a ruhaiparban feldolgozásra kerülő 
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textilméteráruk, kellékek, rövidáruk fajtáit nyersanyaguk, szerkezetük, felhasználási területük és 

kereskedelmi elnevezésük szerint. 

5. Ismerje meg a szakma gyakorlásához szükséges munka-és tűzvédelmi, valamint 

biztonságtechnikai előírásokat. 

Tevékenység 

1. Válogatás: 

a. A munkában részt vevő tanulók irányítás mellett a felhasználásra szánt alapanyagok 

válogatását több szempont alapján (szín, alapanyag), az adott lehetőségeknek megfelelően 

végezzék el. 

b. A válogatást értelemszerűen az adott alapanyagok tulajdonságai, és a felhasználás célja 

határozzák meg. 

c. Célszerű már a válogatás során figyelembe venni a majdan elvégzendő szükséges 

munkafolyamatokat is (pl.: gombokat le kell majd venni, bélést ki kell fejteni stb.). 

 
2. Bontás, a kellékek eltávolítása a textilről: 

a. a gombok, kapcsok, zárak lefejtése, levágása 

b. a bélés kifejtése 

c. kellékek elkülönítése, válogatása 

3. A textil szétfejtése: 

a. bontás megkezdése, a megfelelő hely megkeresése 

b. az összevarrt anyag fejtése a varrás mentén 

c. a fejtés különböző módjának elsajátítása (pl. ollóval, célszerszámmal, 

szálkihúzással stb.) 

d. a fejtett anyag tisztítása a felesleges szálak eltávolításával, az anyag simítása, válogatása 

nagyság szerint 

4. A textil darabolása a majdani felhasználás szerint 

a. csík tépése rongyszőnyeg készítéséhez: 

b. a csík szélességének kimérése centiméterrel, vagy sablonnal 

c. az anyag bevágása a kimért helyen 

d. az anyag repítése száliránynak megfelelően 

e. amennyiben az anyag nem téphető, a megfelelő szélesség kimérése és bejelölése után 

elvágása ollóval 

f. az azonos anyagú és szélességű, színű csíkok összeöltése megfelelő színű fonallal és a kapott 
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csík feltekerése orsóra 

g. az így előkészített textilcsíkok mérés és csomagolás után kerülnek felhasználásra. 

5. A textil egyenesre vágása bomlást gátló ollóval változatos célú felhasználásra: 

a. foltvarrás alapanyagainak előkészítése céljából (Patchwork): ebben az esetben kiemelkedően 

fontos a megfelelő, válogatott méretek szerinti gyűjtés, csomagolás és tárolás; a feldarabolt 

anyagok csoportosítása lehetőséget nyújt a tanult ismeretek önálló alkalmazására 

b. falvédő textilkép, apró áruk készítéséhez alkalmas alapanyagok előkészítése: a gondosan 

feldarabolt anyagok megfelelő válogatás és csomagolás után kerülnek későbbi felhasználásra. 

Fogalmak Szabás, darabolás, bontás, fejtés, varrás, csomózás, hurkolás, foltvarrás, mérés, 

szálirány 

 

 
Tematikai egység 

 

6. Kapcsolódó más gyakorlati tevékenység 

/üzemlátogatás, tanulmányi kirándulás/ 

Órakeret 

30 óra 

(20+10) 

Előzetes tudás 1. A textil és fonal alapanyagainak ismerete. 

2. Elkészítésük, feldolgozásuk módja, tulajdonságaik, fajtájuk 

elnevezés szerint, színviláguk a megmunkálhatóság tükrében, 

felhasználási területeik. 

Tantárgyi fejlesztési célok 1. A textil és fonal ismerete, textilből és fonalból készített ruházati 

és használati darabok újra felhasználhatóságának megismerése, 

ismételt értékteremtő voltuk felismertetése. 

2. Esztétikai érzékük fejlesztése és a szociális alkalmazkodás 

elsajátítása az ismeretszerzés alatt. Nemzeti identitás erősítése a 

néphagyományokkal való találkozás által. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Ismerkedjen meg az iparművészetben, divatban, lakáskultúrában, népművészetben használt 

anyagok változatos tulajdonságaival. 

2. A textil és fonalmentéssel kapcsolatos ismereteit bővítse a gyakorlati tapasztalatszerzéssel az 

újrahasznosítás érdekében. 

Ismeretek 

Tájékozódjon magazinok, katalógusok, albumok segítségével is a szakma elsajátításához 
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nélkülözhetetlen ismeretek megszerzése érdekében. 

Tevékenység 

A szakórák jelentős részét a műhelyben töltik a tanulók. Hasznos, ha többször van módjuk 

fonalboltban, textil- és ruhanemű boltban, használtruha kereskedésekben (turkálókban), rövidáru 

üzletekben, ruhaüzletekben, varrodában, butikokban tanulmányi látogatások keretében gyakorlati 

tapasztalataikat bővíteni, közvetlen kapcsolatba kerülni a munkatevékenységük alapanyagaival. 

Ajánlott a helyi és környékbeli lehetőségek figyelembe vétele: 

1. tájházak megtekintése 

2. szövő műhelyek látogatása 

3. népművészeti egyesületek és központok megtekintése 

4. művelődési házak kézműves foglalkozásain, kiállításain való részvétel 

5. múzeumok látogatása /Néprajzi Múzeum, Népművészeti ésképzőművészeti tárlatok, 

kiállítások/ 

6. Ruhagyűjtő konténerfelkutatása, működésének, funkciójának megismerése 

7. Helyi kulturális központok programjain, kiállításainvaló megjelenés 

8. Értelmi fogyatékosok nappali ellátó otthonai, napközi otthonai, és azok tevékenységeinek, 

foglalkozásainak megtekintése. 

Fogalmak tapasztalatcsere, tanulmányi kirándulás, tájház, kiállítás, konténer, turkáló, 

útiterv, hasznosítás, néphagyomány, divat, lakáskultúra, iparművészet 

 

 

Tematikai egység 

 

7. Mérés, csomagolás, tárolás 
Órakeret 

20 óra 

(10+10) 

Előzetes tudás Az újra hasznosításra kerülő textil és fonaltermékek, ruha kiegészítők 

és más kapcsolódó termékek ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési célok 1. A témaegység célja, hogy a tanulókat differenciáltan készítse fel 

az iskolai tanulmányok befejezése utáni munkavégzésre, 

lehetőséget nyújtva számukra, hogy védőmunkahelyen és ép 

emberek között, a nyílt munkaerőpiacon (egyéni megsegítéssel), 

felnőttként munkát vállaljanak. 

2. A textil és fonalmentésből nyert anyagok mérése, szakszerű 
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tárolása. 

3. Újrahasznosítás után a kész termékek csomagolása a 

környezetvédelmi és balesetvédelmi szempontok 

figyelembevételével. 

4. Raktárrend kialakítása adott szempontok szerint. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. A munkafolyamatok végzése módot ad az esztétikai érzék és fantázia fejlesztésére is, 

amennyiben a termékek későbbi felhasználási lehetőségei szóba kerülnek. 

2. Képessé kell tenni a tanulókat a munkafegyelem és a munkavégzés alapvető szabályainak és az 

alapvető munkavédelmi és balesetmegelőző szabályok betartására. 

3. Legyenek képesek az adott feladat szerinti tevékenységeket algoritmizálva elvégezni. 

4. Az utasításnak megfelelő helyen és módon tudják az elkészült termékeket tárolni és 

értékesítéshez, ajándékozáshoz előkészíteni. 

5. Legyenek képesek az adott helyen használtegyszerűbb eszközöket megfelelően használni. 

6. Vegyék figyelembe az anyagok tulajdonságait (nagyság, súly, merevség) az esztétikus és hibátlan 

csomagolás érdekében. 

Ismeretek 

1. Ismerje meg a különféle csomagoló és tároló anyagokat, legyen képes az adott feladatnak 

megfelelőt kiválasztani és felhasználni. 

2. Ismerje és tudja csoportosítani a félkész- és kész termékeket, azokat megfelelően válogatni, 

csomagolni. 

3. Ismerje a csomagolás szempontjait és tudja előkészíteni a terméket a csomagoláshoz. 

Tevékenység 

1. Mérés 

a. A kellő súlyt elérő fonalgombolyag végét rögzíteni kell. Igény szerint a súlyt és a termék nevét 

feltüntetve célszerű csomagolni az elkészült munkát tárolásra és raktározásra előkészítve. 

b. Legmegfelelőbb méretbeli megállapodás szerint válogatni a fonalakat, textíliákat, kelméket, 

félkész- és kész termékeket, megkönnyítve a célszerű felhasználásukat. 

2. Csoportosítás: 

Tároló dobozokban, címkézéssel ellátva: 

a. a munka során lefejtett kellékek tárolására, válogatására (gombok, húzózárak, kötöző anyagok, 

tépőzárak, patentok, tömőanyagok, válltömések, bélésanyagok), 
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b. célszerszámok, ollók, ragasztó anyagok, csomagolási anyagok, mérést szolgáló eszközök 

(mérleg, mérőszalag), sablonok, 

c. egyéb kiegészítő anyagok. 

3. Csomagolás: a munka során összegyűlt kellékek (nem textilanyagok), a gondosan feldarabolt 

anyagok, kész termékek, ajándéktárgyak, lakástextíliák, dekorációs anyagok megfelelő 

válogatása, csomagolás, címkézés, esetleges kezelési utasítás után kerülnek a későbbi 

felhasználóhoz. (Textil KRESZ). 

4. Foltvarrás alapanyaga céljából (Patchwork): 

a. megfelelő, válogatott méretek szerinti gyűjtés, csomagolás és tárolás, 

b. textilkép, falvédő készítéséhez alkalmasalapanyagok előkészítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

mérés, csoportosítás, tárolás, címkézés, válogatás,csomagoló anyagok, 

segédanyagok, foltvarrás 

 

 

Tematikai egység 
8. Textil-és fonalmentés termékeinek 

mindennapi hasznosítása 

Órakeret: 74 óra 

(40+34) 

Előzetes tudás 1. A megelőző évfolyamokon elsajátított tudáselemek és kompetenciák, 

ismeretanyag és tevékenységi forma. 

2. Textil- és fonalmentés menetének ismerete és gyakorlati 

megvalósítása, kapcsolódó eszközei. 

3. Kézi alapvarrások. 

4. A szakma gyakorlásához szükséges munka- és tűzvédelmi, valamint 

biztonságtechnikai előírások (eszközök, gépek, segédanyagok 

használata). 
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Tantárgyi 

fejlesztési célok 

1. Különféle textilekből, kelmékből és fonalakból készített ruházati és 

használati darabok újra felhasználhatóságának megismerése, ismételt 

értékteremtő voltuk felismertetése. 

2. Tárgyalkotó képesség, fantázia, esztétikai érzék fejlesztése. 

3. Az alkalmazkodó képesség fejlesztése, mely által képessé válik arra, 

hogy huzamosabb ideig végezze a kijelölt munkát, a szükséges öltözék 

és eszközök kiválasztásával. 

4. Legyen képes utasításokat végrehajtani. 

5. Ismerje meg, hogy a munkának értéke van 

6. Törekedjen a képességei szerinti pontos munkavégzésre. 

7. Tudatosuljon benne, hogy az elkészített termékek, tárgyak a 

mindennapokban használatos cikkekként, ajándék- és lakásdekorációs 

célokra is felhasználhatók. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. A szakma elsajátításának próbaköre a tanult elméleti ismeretek eredményes gyakorlati 

alkalmazása. 

2. A képzés kezdeti szakaszán különösen, de mindvégig igen fontos a motiváltság érdekében, 

hogy a tanulók munkájának eredménye, a kész munkadarab használhatósága nyilvánvaló 

legyen. Készítése során sikerélményhez jussanak. 

3. Tudatosuljon, hogy a kézimunkával készített termékek előállítása munkaigényes és időigényes 

folyamat, ami felértékeli az elkészült tárgyat. 

4. Váljon képessé különböző ruhadarabokhoz a megfelelő anyagot, kelléket kiválasztani, az 

összedolgozhatóság, kezelhetőség figyelembe vételével. 

5. Tudatosuljon benne munkavégzése során az a tény, hogy munkája környezetvédelmi célokat 

szolgál. Tevékenységük által a feleslegesnek tűnő „hulladékból” hasznos termék készül. 

6. Ismerje meg az egyszerűbb női- és férfi ruhadarabokat, azok készítésének módját az alapanyag 

sajátosságainak figyelembe vételével. 

7. A tanulók az alapvető textil- és fonalmentési technológiai eljárásokat és a megmunkálási 

műveletek logikai sorrendjét megismerjék, és alkalmazzák azokat a különböző textíliák 

anyagminőségek, színek és összetevők szerinti szétválogatásnál, ruhabontásnál, 

textilhasításnál, összevarrás, fonalképzés, gombolyítás, feldolgozás munkafázisainál. 

8. A tudatos baleset-megelőzési magatartás kialakítása érdekében következetesen minden 
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gyakorlati foglalkozás előtt, a végzendő munkafolyamat végzése során fel kell hívni a 

figyelmet a munkavédelmi szabályok betartására. 

Ismeretek 

Anyagismeret (fonal és textil): 

1. Felmérni a javítások, átalakítások lehetőségeit a textilmentés során rendelkezésre álló textíliák 

és kelmék közül az esztétikai és gazdaságossági szempontok figyelembe vételével, és azokat 

lehetőség szerint önállóan elkészíteni. 

2. Tudatosítsuk a fiatalokban, hogy a segítségkérés és a feladatok ellenőrzése természetes része 

az életnek, ne féljenek jelezni gondjaikat, miközben legyenek büszkék teljesítményükre. 

3. Ismerje, és a gyakorlatban legyen képes használni a szabás és a varrás kézi eszközeit (olló, 

körkés, bontótű, gombostű, szabókréta, illanófilc). 

4. Ismerje fel, és ha képességei lehetővé teszik, irányítás és ellenőrzés mellett alkalmazza a 

tárgykészítés során a felsorolt (asztali szövő léc, szövő keretek, karmantyúk, övszövők, 

varrógép) eszközöket. 

5. Lehetőség szerint ismerje meg a varrógépek általános felépítését, a varráshoz használatos 

eszközök használatát, a gép működtetését és kezelését (minden esetben oktató segítsége és 

felügyelete mellett). 

6. Ismerje és tudja működtetni a vasaláshoz használt berendezéseket. 

7. Ismerje fel a textilműhelyben lévő gépek és eszközök rendellenes működését, tudjon segítséget 

kérni. 

8. Fantáziája és esztétikai érzéke segítségével próbálja kiválasztani a különböző típusú 

textíliákhoz a megfelelő kellékeket, közbéléseket, bélésanyagokat azokból új tárgyat előállítva. 

Tevékenység 

1. 1. A textilmentés és fonalmentés során megismert kiegészítőket és kellékanyagokat sikeresen fel 

tudja használni egy új, hasznos tárgy elkészítésére (gombok, zipzár patent, tépőzár, válltömés, 

gumi, csipke). 

2. 2. A technológia részműveleteit minden esetben a munkamódszert átadó közvetlen irányítása 

mellett bemutatás, betanítás után készíti el, figyelve a konkrét textília formai megoldásainak, alap- 

és kellékanyagainak, valamint a rendelkezésre álló eszközök (esetleges gépek) alkalmazásának 

lehetőségeire. 

3. 3. A munkafolyamat bemutatása után egyénileg végezzék a tanulók a munkát. A tanár/szakoktató 

korrigálja az eszközhasználatot, tanácsadással segítsen, dicsérettel ösztönözzön, de az önálló 

munkavégzést biztosítsa. 

4. Eszközök segítségével rongyszövés: 
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a. textil-és fonalgombolyagok felhasználása asztalra szerelt szövő lécen (tüskén) való szövésre 

b. álló és fekvő szövőszéken való feldolgozására (terítők, lábtörlők, falvédők stb.) 

c. szalagszövőn való fonalgombolyagok felhasználása (övek, szalagok, mobiltelefon tartók, 

könyvjelzők, zsebkendő tartók stb.) 

d. kötés, horgolás (kötőtűk és horgolótűk segítségével, egyedi technikákkal) 

5. Apróáruk készítése a mentett fonalak, textíliák felhasználásával: 

a. Egyszerű használati és lakberendezési cikkek, ajándéktárgyak textíliák és kelmék 

tárgyalkotással történő újrahasznosításával. 

b. E munkafolyamat végzése módot ad az esztétikai érzék és fantázia fejlesztésére is, 

amennyiben a későbbi felhasználás lehetőségei szóba kerülnek. 

6. Varrás (kézi, gépi): 

a. egyszerű szabásmintákat a mintaívekről (lehetőség szerint, egyéni képességeikhez mérten) 

tudjon kiszabni olló használatával, 

b. egyszerűbb textilkép elkészítése, 

c. babaruha varrása (textil, gomb, fonal és szalagok kombinálásával egyéni munkadarabok 

elkészítésére is alkalmat kell teremteni a tanulóknak), 

d. textildoboz, 

e. mobiltelefon tartó, 

f. bevásárló szatyor, 

g. zsebkendőtartó, 

h. patchwork tárgyak (párnák, kisterítők), 

i. portörlők, 

j. konyhai edényfogó kesztyűk, 

k. tornazsákok, tisztasági csomag zsákjai, 

l. gyermekjátékok, 

m. textil kitűzők (ékszerek, névtáblák, csoporthoz való tartozás jelzésére alkalmazhatóan), 

n. bábok (tantárgyi- és terápiás, iskolai fejlesztési célokra), 

7. Filc alapanyagú ajándéktárgyak, applikációs díszek. 

8. Makramé csomózás. 

Fogalmak bontás, szabásminta, kellékek, varrás, varrógép, környezetvédelem, újrahasznosítás, 

kézimunka 
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Tematikai egység 
9. Ismétlés, rendszerezés Órakeret 

52 óra 

(18+34) 

Előzetes tudás Tanult, elsajátított ismeretek 

Tantárgyi fejlesztési célok Rendszerezés, önálló alkalmazás 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. A tanulási idő során fokozatosan végezze egyre önállóbban a munkát. 

2. Legyen módja arra, hogy önállóan tervezze meg a munkadarabot, a munka fázisait, a 

munkavégzéshez szükséges eszközöket és időt. 

3. A gyakorlati kerettanterv elsajátítása során a munkafolyamatokat fokozatosan egyre önállóbban 

végezze a feladat megállapításától, a szükséges eszközök és munkafolyamatok megtervezésén túl 

a feladat megfelelő minőségben és időben történő elvégzéséig. 

4. Az oktatási intézményben a több-éves fejlesztő munka során felszínre kell hozni a fiatalok egyéni 

képességeit, az esetleges hiányok csökkentésére egyéni korrekció biztosításával. 

5. A képzés során a gyakorlati kerettanterv gyakorlati célzott tevékenységeit tanári irányítással, jól 

begyakorolt rutinnal kell végezniük, ami később a biztonságos munkavégzésüket segíti. 

6. A gyakorlati kerettanterv során nagy lehetőség és szükség is van az egyéni, helyi sajátosságok 

figyelembe vételére, és ennek tudatában kell a megfelelő, aktuálisan szükséges területre 

vonatkozó ismereteket aktualizálni és alkalmazni. 

Ismeretek 

1. A munkafolyamat állandó értékelése és a megfelelő segítségnyújtás kellően felkészít erre. 

2. A fiatalokban tanulmányaik során kialakulnak a társas együttélés alapvető szokásai, 

önkiszolgálási szintjük lehetővé teszi számukra a viszonylagos önállóságot. 

3. Az ismert hely és személyek megnyugtató hátteret jelentenek számukra ahhoz, hogy eleinte több, 

majd kevesebb segítséggel az iskolán kívüli színtereken is biztonságosan mozogjanak. 

Tevékenység 

1. A munkafázisok sorrendjének ismerete és betartása követelmény. Ehhez folyamatosan gyakorolni 

szükséges a műveleteket, az egyes munkafázisok pontos elvégzését. 

2. A jó közérzet és hatékony munkavégzés szükségessé teszi az időközönként beiktatott rövid 

mozgásos feladatokat, gimnasztikai gyakorlatokat vagy más, esetleg a szabadban végzett 

mozgásos tevékenységet. 
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3. Jó hatású a munka közben halk zene hallgatása, beszélgetés a munkatevékenységhez kapcsolódó 

témákról, derűs légkör biztosítása. 

4. A tanulási idő során fokozatosan egyre önállóbban dolgozzon. 

5. Legyen módja arra, hogy önállóan tervezze meg az elvégzendő munkát, annak fázisait, a 

munkavégzéshez szükséges eszközöket és időt. 

6. A munkafolyamat állandó értékelése és a megfelelő segítségnyújtás kellően felkészít erre. 

7. Az iskola fontos partnere a család, a szülő, aki megfogalmazza igényét és elvárásait az iskolával 

szemben. Ez az igény minden esetben realitáson alapuljon. Ennek érdekében törekedjen az 

oktatási intézmény és a pedagógus a harmonikus szülő – iskola – munkahely együttműködésre, a 

tanulók későbbi kiegyensúlyozott, megelégedett, tartalmas életéhez. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

munkadarab, anyagok, eszközök, balesetvédelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDVAROSKÉSZSÉGFEJLESZTŐKERETTANTERV 
 
 

Célok 

A tanulók sajátítsák el irányítással udvarok, parkok, útjainak 

gondozási, ápolási, karbantartási munkálatait. Készítse fel a fiatalokat 

arra, hogy egyéni megsegítéssel legyenek képesek felnőttként munkát 

vállalni, a munkaerőpiacon segítséggel eredményesen helytállni. Segítse 

a tanulókat szocializációjukban, a munkavégzéshez szükséges 

kötöttségek, szabályok interiorizált elsajátításában, a későbbi 
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rehabilitáció, illetve védett munkahelyen történő munkavégzés 

képességének elősegítésében. A tanulók képessé váljanak elvégezni 

egyszerű, különösebb elméleti felkészültséget nem igénylő udvarosi 

munkafolyamatokat, megfelelő irányítás mellett. 

 
Feladatok 

1. A mindennapi élethez alapvetően nélkülözhetetlen munka- és 

egészségvédelmi ismeretek, szokások elsajátítása mellett a testi 

fejlettség és ellenálló képesség kialakítása és fenntartása. 

2. Fontos, hogy kialakuljanak az egészséges életmódhoz tartozó higiéniás 

szokások. A fiatal képességeinek megfelelően vigyázzon egészségére, 

kerülje a káros szokások kialakulását. 

3. Legyen a tanulónak igénye saját és közvetlen környezetének szép 

kialakítására. Segítséggel tegye vonzóvá környezetét, szívesen 

tartózkodjon a jó levegőn, szeresse a természetet, és tudjon dolgozni 

megfelelően előkészített szerszámokkal, eszközökkel. 

4. Ismerje meg és tartsa be a tanuló a munka- és egészségvédelemre vonatkozó 
szabályokat. 

5. Fokozottan szokjon hozzá a termelőmunkában megszokott munkaidő 

szerinti terheléshez, egyéni terhelhetőségüknek megfelelően. Alakuljon 

ki a tanuló önismerete annyira, hogy segítséggel képes legyen társaival 

megfelelően együttdolgozni. 

6. Tudja emberi kapcsolataiban az egyet nem értést kezelni, és kevésbé 

sérüljön a vitákban. Legyen képes bizalommal fordulni szűkebb, és 

tágabb környezetéhez amennyiben segítségre van szüksége. 

 

 

 
Eszközigény: 

1. cirokseprű, 

2. vesszősöprű, 

3. lombseprű, 

4. ásó, 
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5. gereblye, 

6. kapa, 

7. lapát, 

8. hólapát, 

9. szemétlapát, 

10. ültetőfa, 

11. sorkihúzó, 

12. metszőolló, 

13. fűnyíró, 

14. sövénynyíró, 

15. aprómagvető, 

16. szaporító láda, 

17. komposzt, 

18. fólia, fóliazsák 
 

A baleset-, munka- és környezetvédelemmel kapcsolatos fogalmak 

(védőkesztyű, védőszemüveg, térdvédő, munkaruha) 
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A tanterv teljesítéséhez javasolt óraterv 

 

Évfolyamok 11 – 12. 

Heti órakeret 6 

2 éves órakeret 432 

Ebből kötött 390 

Szabadon tervezhető órakeret 42 

 

A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret 

 

Témakör / 

évfolyam 

 

11-12. 11. 12. 

1. Munka-, egészség- és balesetvédelem 22 11 11 

2. Környezetvédelem 108 54 54 

3. Anyag-eszközismeret 128 64 64 

4. Éghajlati ismeretek 48 24 24 

5. Talajtani ismeretek 78 39 39 

6. Munkavállalói ismeretek 48 24 24 

 

Tematikai 

egység 

1. Munka-, egészség- és 

balesetvédelem 

Órakeret:  

22 óra 

Fejlesztési cél Előírások, veszélyhelyzetek ismerete, megelőzésük. Tennivaló 

baleset esetén. 

Előzetes tudás 1. Kialakult óvatos magatartás a nem ismert tárgyakkal és gépekkel 

kapcsolatban. 

2. Már meglévő ismeretek a takarítási munkafolyamatokkal 

kapcsolatban. 

Tantárgyi 

fejlesztési 

célok 

1. Balesetvédelmi szabályok megismertetése és betartása, a 

balesetmentes eszköz- és szerszámhasználat, a takarékos 

anyaghasználat megtanítása. 

2. A munkaterület használati rendjének és szabályainak 

megismerése, az önmaga és társai érdekében szükséges védő- óvó 

előírások megismerése, fontosságuk felismertetése. 
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3. Munkaruha, védőfelszerezések ismerete, használatának 

begyakorlása, a munka során alkalmazott vegyi anyagok ismerete, 

alkalmazási szabályainak betartása. 

4. Eszközök, gépek használatára vonatkozó biztonsági szabályok 

megismerése. 

5. A tanuló legyen tudatában a munkahelyi biztonság 

szükségességének, törekedjen a biztonságos, önálló 

munkavégzésre, tartsa be a vonatkozó szabályokat, utasításokat. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Tűz- és balesetvédelmi előírások megismerése. 

2. Az elvárt viselkedés szabályozása. 

3. Tűz és baleset esetén szükséges teendők, mentések, értesítendők körének megismerése. 

4. Baleseti sérülés ellátásának szimulálása, elsősegélyláda tartalmának összeválogatása, 

alkalmazásának gyakorlása. 

5. Tűzvédelmi gyakorlat. 

6. Segélyhívások, segítségkérés helye, szimulálása, mentők, tűzoltók, rendőrség, 

segélyvonal. 

7. Tájékozódás, térérzékelés fejlesztése. 

Ismeretek 

1. Munkavégzéshez nélkülözhetetlen balesetvédelmi előírások ismerete. 

2. Veszélyes gépek, eszközök, tevékenységek.  

3. Veszélyes alapanyagok, energiaforrások. 

4. Tisztításhoz, takarításhoz használt vegyi anyagok alapvető ismerete, hozzájuk 

kapcsolódó balesetvédelmi tudnivalók. 

5. A növényápolás, talajtechnológiai eljárások, komposztálás során szükséges 

egészségvédelmi gyakorlat elsajátítása. 

6. Munkaruha, védőruha, munkacipő, védő és óvó eszközök. 

7. Elsősegély-nyújtási alapismeretek, elsősegélyláda helye, tartalma. 

8. Egészségvédelem a munkahelyen. 

Fogalmak munkavédelem, balesetvédelem, egészségvédelem, baleset, veszély, 

elsősegély, mentőláda, munka közben használt eszközök, anyagok neve, 

munkaruha, védőruha, használati utasítás, vegyszer, tisztítószer, 
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munkavédelmi eszközök 
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Tematikai egység 
2. Környezetvédelem Órakeret: 

108 óra 

Fejlesztési cél A meglévő ismeretek több szempontú rendszerezése, azok 

felhasználása az egyéni képességeknek megfelelő önálló 

munkavégzés folyamán. 

Előzetes tudás Átfogó ismeretek az éghajlatról, az időjárásról, növényekről, 

állatokról, környezetvédelemről. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Takarékoskodás, környezettudatos életszemlélet kialakítása. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. A megismert éghajlati, időjárási tényezők, jelenségek ismerete,a következmények 

tervezése. 

2. A tanulmányok során megismert növények és állatok tulajdonságainak és hasznosságának 

számbavétele. 

3. A zöld környezet gondozására, megóvására irányuló felelősség átérzése. 

4. A környezettudatos szemléletmód és gondolkozás kialakítása. 

5. A természet szépségének, célszerűségének megélése. 

6. Szöveges és képi információk értelmezése. 

Ismeretek 

1. Ökológiai alapismeretek. 

2. Környezetszennyezés. 

3. Környezeti ártalmak feltérképezése, környezetvédelem, környezetmegóvás. 

4. Háztartási hulladék. 

5. Szerves-, szervetlen anyagok, szelektív gyűjtés, komposztálás. 

6. Szennyezőanyagok, szennyezés megelőzés, szennyezés-mentesítés. 

Fogalmak Természetes és mesterséges környezet, civilizációs ártalom, 

környezetvédelem, ökoszemlélet, törzsfejlődés, mutáció, környezetszennyezés, 

szerves-szervetlen anyagok, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás. 
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Tematikai egység 
3. Anyag-eszközismeret Órakeret: 

128 óra 

Fejlesztési cél A környezet technikai és köznapi információi, szimbólumai, jelei 

közötti eligazodás és értelmezés elsajátítása. Környezetünk 

átalakítása, munkafolyamatok, anyagok /anyagismeret/ és eszközök 

/eszközhasználat/ segítségével. A tanulókat körülvevő technikai, 

elektromos környezet megismerése és gyakorlati alkalmazása. 

Előzetes tudás A mezőgazdaságban használatos eszközök, munkafolyamatok. 

Növények, élőlények életfeltételei és ezek nyomon követése. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az eszközhasználat, anyagismeret és felhasználás összefüggéseinek 

megláttatásával a tanulók gondolkodásának, problémamegoldó- és 

kombinatív készségének folyamatos fejlesztése. Szociális 

érzékenyítés (rendszeresség, nyomon követés) 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Munkahelyi műhelyben helyes viselkedési szabályok kialakítása. 

2. A szükséges általános elméleti elemekkel való összekapcsolása.  

3. Az egyszerűbb kéziszerszámok, eszközök helyes fogási, használati módjának 

gyakorlása. 

4. Szerszámok tisztántartásának, szerszámok, anyagok tárolási szokásainak betartása. 

5. Segítsék egymást a munkavégzés közben és fogadják el mások segítségét. Az egyes 

munkafolyamatokhoz használatos eszközöket jól tudják alkalmazni. 

6. Segítséggel legyenek képesek a naponta felmerülő problémáik megoldására. 

7. Ismerjék a fertőtlenítő- és tisztítószereket, hatásukat, tárolásuk megfelelő módjait. 

Ismeretek 

1. Az udvar, a szabad környezet berendezéseinek, eszközeinek, rendjének, 

tisztántartásának megismerése. 

2. Felhasznált technológiák, anyagok megismerése, megnevezése. 

3. Munkafolyamat menetének megismerése. 

4. A társadalmi, munkahelyi beilleszkedéshez szükséges viselkedésformák 

elsajátítása. 

5. A komposztálás lehetősége és folyamata. 
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6. Szelektív hulladékgyűjtés 

7. Kéziszerszámok és balesetmentes használatuk. 

8. Tisztító- és fertőtlenítő szerek és alkalmazásuk. 

Fogalmak A feladatvégzésekkel kapcsolatos anyag- és eszközfogalmak (cirokseprű, 

vesszősöprű, lombseprű, ásó, gereblye, kapa, lapát, hólapát, szemétlapát, 

ültetőfa, sorkihúzó, metszőolló, fűnyíró,sövénynyíró, aprómagvető, szaporító 

láda, komposzt, fólia, fóliazsák). A baleset-, munka-, környezetvédelemmel 

kapcsolatos fogalmak (védőkesztyű, védőszemüveg, térdvédő, munkaruha). 

 

 

Tematikai egység 
4. Éghajlati ismeretek Órakeret: 

48 óra 

Fejlesztési cél A megismerő képesség, a kommunikációs képesség, 

problémamegoldó gondolkodás, kauzális gondolkodás fejlesztése. A 

tér-, időbeli tájékozódás erősítése. Ismeretek az életközösség 

tagjairól. 

Előzetes tudás Átfogó ismeretek az éghajlati tényezőkről. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Az időjárásnak a környezeti életközösségekre gyakorolt hatásának 

felismerése. 

2. A tanulmányok során megismert élőlények tulajdonságainak és 

hasznosságának számbavétele a különböző éghajlati viszonyok 

között. 

3. A természet szépségének, célszerűségének megélése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Az élő és élettelen összetevők csoportosítása. 

2. A kölcsönös egymásrautaltság felismerése. 

3. Megfigyelések, egyszerű vizsgálatok terepen, kirándulások alkalmával. 

4. Filmek megtekintése, olvasmányok elemzése. 

5. Érdekességek, példák gyűjtése (egy-egy konkrét példa megbeszélése). 

6. A balesetmentesítés során ismerje a környezetvédelmi feltételeknek megfelelő  

anyagok használatát. 
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Ismeretek 

1. Személyes tapasztalat növényekről, állatokról. 

2. Fajok egyedei közötti kapcsolatok, kölcsönhatások, ezek típusai. 

3. Az éghajlat összetevői, az időjárás befolyása a kerti munkákra. 

4. A csapadék, szél, napsütés hatása növényekre, állatokra. 

5. Az évszakokra jellemző szabadtéri munkák. 

6. Baleset-megelőzés feladatai és technikái, a felhasznált anyagok kritikus időjárás esetén 

(csúszásmentesítés). 

7. Ismerje a növények fagyvédelmének módozatait. 

Fogalmak életjelenségek, életfeltételek, éghajlat, időjárás, csapadék (eső, jégeső, ónos eső, 

hó, köd, harmat, zúzmara), jég (fagyvédelem, talajtakarás), napsütés (aszály, 

árnyékolás), szél (nedvességpótlás, szélárnyék) 

 

 

Tematikai egység 
5. Talajtani ismeretek Órakeret: 

78 óra 

Fejlesztési cél Segítséggel legyenek képesek eddigi tanulmányaik során szerzett 

ismeretek összekapcsolására, egyszerű munkafolyamatok 

szervezésére, szokják meg a szabadban végzett munka körülményeit, 

az ahhoz való alkalmazkodást. 

Előzetes tudás 1. Az anyag- és eszközismeret, éghajlati ismeretek, az általános 

iskolában a természeti környezettel kapcsolatos tudáselemek. 

2. A munka-, környezet- balesetvédelem témáiban elsajátított 

ismeretek. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. A talajtípusok megismerése, a talajművelés eszközeinek 

biztonságos használata, a környezet ápolása során felhasználható 

növények, megfelelő eszközök, eljárások alkalmazása. 

2. Tudjon a tanuló egyszerűen megfogalmazott utasításokat 

végrehajtani. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. Ismerje a tanuló a különböző talajtípusok jellemzőit. 
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2. Ismerje a tanuló környezetkímélő eljárásokat. 

3. Legyen képes összpontosított, módszeres munkavégzésre. 

4. Segítséggel legyen képes összeállítani egyszerű munkafolyamatok sorrendjét. 

Ismeretek 

1. A talaj szerepe a zöldfelületek ápolási munkái során 

2. A talaj legfontosabb típusai 

3. A talajművelés fontossága, módjai 

4. A talaj termőképességének fenntartása 

5. Környezetkímélő szerves- és műtrágyázás 

6. A földterület művelésének feltételei 

Fogalmak Kötött talaj, szikes talaj, homokos talaj, humusz, szerves trágya, műtrágya, 

komposzt, talajlazítás, talajtakarás 

 

 

Tematikai egység 
6. Munkavállalói ismeretek Órakeret: 

48 óra 

Fejlesztési cél 1. Reális önismeret és pozitív énkép kialakítása. 

2. A család bevonása az életpálya-tervezést és építést támogató 

folyamatokba. 

3. A munkába való átvezetés és a munkára való felkészítés tudatos 

tevékenység legyen. 

4. A változáshoz való alkalmazkodás képességének kialakítása. 

Előzetes tudás Az általános iskolából és az otthoni életből hozott ismeretek (az 

egyén, a család, a társadalom gazdasági lehetőségek) felelevenítése. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

1. Az önálló életvitelre, a munkaerő-piacon való érdekérvényesítésre 

való felkészítés, olyan ismeretek és magatartásformák 

elsajátíttatása, melyek az önálló életkezdéshez és életvezetéshez 

elengedhetetlenek. 

2. Az álláslehetőségek feltárásához, munkakereséshez és munkahely 

megtartásához szükséges ismeretek feltérképezése és fejlesztése. 

Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Fejlesztési feladat 

1. A munka, mint feladat. A munka szerepe életünkben. A gyermeki és felnőtt lét 
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másságának végiggondoltatása, tudatosítása. Saját képességek és tevékenységpreferenciák 

tudatosítása. Saját érdeklődési körök, tevékenységek kedvelésének és elutasításának 

tudatosítása. 

2. A mindennapjainkat meghatározó szabályok feltérképezése, szabályok alkotása kortárs-

csoporton belül. Szabályok, feladatok otthon, jogok és kötelezettségek az iskolában, 

alapvető emberi jogok. 

3. A saját érdeklődés egyértelművé tétele, elméleti-gyakorlati irányban. Ismerkedés 

különböző szakmacsoportokkal. 

Ismeretek 
 

Munkaerő-piaci ismeretek: 

1. A munka világának alapfogalmai (munka, munkakör, feladatkör, szakma,végzettség). 

2. Bevezetés a jogok és kötelezettségek világába 
 

Életpálya-építési ismeretek: 

1. Érdeklődési kör (fejlesztendő képesség felmérése,fejlesztése) 

2. Területek és szakmacsoportok 

Fogalmak munka, szabály, jog, kötelezettség, munkamegosztás, érdeklődési kör, oktatási 

rendszer, munkaköri leírás, munkaidő, munkabér, önérvényesítés 
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Fejlesztő nevelés – oktatás programja 
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A program törvényi háttere 

 

 

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

 

 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 

 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

 

 3. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez: A súlyos és 

halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatása 

 

 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról    

 

 2003. évi CXXV. törvényaz egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról 
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Az intézményünkben folyó fejlesztő nevelés-oktatás háttere 

2010/2011-es tanévben intézményünkben megkezdődött a fejlesztő nevelés-

oktatás is. A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulóink számára 

létrehozott csoportok maximális létszáma hat fő. 

Azok a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulóink, akik mindennapos 

iskolába járással nem tudnak részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, 

tankötelezettségüket egyéni fejlesztés keretében teljesítik, amely 

megszervezhető:  

 otthoni ellátás keretében 

 abban az intézményben, amely a gyermek ápolását-gondozását 

ellátja. 

A pedagógiai munka során egyfelől alapvető célunk a tanulók 

életminőségének javítása és jó közérzetének biztosítása, másfelől egyre 

meghatározóbbá válik szociális és érzelmi nevelésük.  

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő 

nevelésének-oktatásának alapelvei 

 

A komplexitás, a személyiségközpontúság, a szükségletorientáltság és a 

rehabilitáció elve 

 Az oktatás-nevelés egyénre szabottan, egyéni felmérés alapján 

történik. 

 Multidimenzionális ellátás (oktatás-nevelés, terápia, ápolás, 

gondozás) 

 Magas szinten felkészült szakemberek részvétele 

 Múlt-jelen-jövő egymásra épülése a fejlesztő oktatás-nevelés 

során 

 A részvétel, az átélés, befogadás élményének átadása a tanuló 

számára 

 

A kommunikáció és az interakció elve 

 Interperszonális távolság csökkentése 

 Kölcsönös párbeszéd megvalósítása 

 Szociális kapcsolatok építése, csoportban nevelés, motiváció 

biztosítása 
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A kooperáció és a tudatosság elve 

 A világ közös megélése a tanulókkal együtt. Aktív részvétel 

biztosítása.  

 Partnerség kialakítása, team-munka az oktatási színtéren 

 Információ és tapasztalatcsere a résztvevők között 

 

A differenciálás és az individualizáció elve 

 Pedagógiai szemlélet és gyakorlat: tanári érzékenység jelenléte, 

a különbségekhez való alkalmazkodási képesség   

 Differenciált oktatás – egyénre szabott nevelés megvalósítása  

 

A normalizáció és a participáció elve 

 A környezet formálása a tanulók igényének megfelelően 

 A képességekhez mérten a lehető legmagasabb szintű társadalmi 

beilleszkedés biztosítása 

 Olyan szolgáltatások biztosítása, ahol minden tanuló megtalálja 

a helyét 

 

Módszertani elvek 

 

Kötödés a tárgyakhoz és a jelenhez 

A tanuló figyelmét és érdeklődését elsősorban azok a tárgyak és jelenségek 

kötik le, amelyek térben és időben közel vannak hozzá, tartalmilag pedig 

„testközeliek”, azaz leginkább közvetlenül az ő személyére vonatkoznak. 

Elsődleges feladat a világ tárgyainak, jelenségeinek és személyeinek 

„elérhető” közelségbe helyezése, a különböző tevékenységeknek a 

fogyatékos tanuló számára értelmessé, jelentőségteljessé tétele a 

tevékenység végrehajtásához elengedhetetlen motivációs szint 

megteremtése érdekében. 

 

Cselekvéses tanulás és kommunikációs beágyazottság 

Minden élethelyzetben biztosítani kell a tanulók számára az aktív 

nagymozgásos vagy finommotoros részvétel lehetőségét. A tevékenységek 

rögzítése és emlékezetbe idézése hatékonyabb a tanulók számára, ha azt 

komplex kommunikációs stratégiákkal erősítik meg. Az egyénileg 

kialakított gesztus- vagy hangjelzésektől kezdve a különböző kép-, jel- és 

szimbólumrendszereken keresztül a verbális kommunikáció bármely 

formája használható. 

 

Kis lépésekben haladás 

Egy-egy tevékenység elsajátítása során a gyermek apró részleteken akadhat 

el, mely lehetetlenné teheti az egész tevékenység végrehajtását. A 
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mindenkori tevékenységláncolatot (például öltözködés, főzés, terítés, 

étkezés stb.) teljes egészében célszerű tanítani, s ebből érdemes kiemelni 

egy-egy részletet, amit aktuálisan célzottan lehet gyakoroltatni. A 

tevékenység akkor nem veszíti el értelmét a gyermek számára, ha a teljes 

folyamatot látja és tapasztalja. 

 

Folyamatos motiváció 

A spontán tanulási szándék gyengesége miatt fontos a megfelelő tanulási 

motiváció kialakítása és fenntartása, ennek feltétele a jó kapcsolat és a 

tanuló ismerete (hiányosságai, meglévő képességei, erősségei). 

 

Differenciálás, ismétlés, állandóság 

A differenciálás egyrészt pedagógiai szemlélet, amely az érzékenységet 

fejezi ki az egyéni különbségek iránt; másrészt pedagógiai gyakorlat, amely 

a különbségekhez való illeszkedést próbálja megvalósítani minden 

rendelkezésre álló eszközzel.  

A mindennapi életben és a tevékenységek során kiemelt jelentősége van az 

ismétléseknek, az ismétlődésnek, mely biztosítja az állandóságot, az időbeli 

és térbeli tájékozódást valamint lehetőséget ad a tanulóknak kompetencia-

élmény megtapasztalására. 

 

A fejlesztő nevelés-oktatás feladatai 

A súlyos-halmozott fogyatékosság rendkívülváltozatos formában 

megjelenő, összetett tünetegyüttes, ami a személyiség fejlődésében jelentős 

eltéréseket, a tevékenységben és a társadalmi életben való részvétel súlyos 

akadályozottságát jelenti.  

A fejlesztő nevelés-oktatás területeire alkalmazzuk a Nemzeti alaptanterv a 

súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nevelése oktatására vonatkozó 

ajánlásokat. 

 

 

 

Általános feladatok 

 

 A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítése az alábbi területeken: 

 

● Kommunikáció 

● Mozgásnevelés 

● Értelmi fejlesztés és nevelés 

● Érzelmi nevelés és szocializáció 

● Egészséges életmód kialakítása 
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● Önállóságra nevelés 

● Esztétikai nevelés 

● Érzékelés, észlelés fejlesztése 

 

Speciális feladatok: 

 

 segíteni a tanulók testi, értelmi és szociális képességeinek 

kibontakozását 

 elősegíteni az önmaguk, szűkebb és tágabb környezetük 

megismerését 

 az önrendelkezés elismerése és feltételeinek kialakítása, 

 közösségfejlesztés, közösséghez tartozás megélése 

 a lehetőség szerinti legnagyobb önállóság elérése, és a társadalomba 

való mind teljesebb beilleszkedés 

 az elvárások az egyéni teljesítőképességnek megfelelő 

megfogalmazása, és a fejlődés lehetséges üteméhez igazítása 

 kommunikációfejlesztés. a legalapvetőbb szintű megnyilvánulásokat 

közlésként értelmezni, minden elérhető eszközzel, módszerrel 

támogatni a kommunikációra való igényt 

 a kultúra alapvető fontosságú értékeit, annak számukra közelségbe 

hozható részeinek megismertetése és megértetése. 

 

Célok 

 

A minél magasabb szintű életminőség kialakítása, fenntartása, közösséghez 

tartozás megélése. 

 

 

 

 

 

Eszközök, eljárások 

 

 kommunikációt segítő eszközök (AAK-eszközök, módszerek), 

 megfelelő testhelyzetek kialakítása pozícionálás és segédeszközök 

segítségével, 

 hely-és helyzetváltoztató mozgást segítő eszközök, 

 a mindennapos tevékenységek elvégzését segítő eszközök, 

 komplex gyógypedagógiai fejlesztés egyéni és csoportos 

foglalkozásokon, 

 gondozási helyzetek bekapcsolása a fejlesztésbe. 
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A kiválasztásnál figyelembe vett tényezők: 

 

 célkitűzés 

 tartalom 

 eredményesség, hatékonyság 

 emberi tényezők (a tanulók és a tanár jellemzői) 

 szervezeti formák és módszerek (didaktikai szempont) 

 gyakorlati tényezők 

 gazdaságossági tényezők 

 

A taneszközök kiválasztásának középpontjában az eredményes fejlesztő 

munka és a tanuló, továbbá önmagunk sajátosságai, illetve a tanuló 

otthonában vagy tartózkodási helyén megtalálható, valamint a pedagógus 

által szállítható eszközök állnak. Amennyiben céljainknak több taneszköz is 

megfelel, a gazdaságossági és egyéb tényezők mérlegelésével dönthetünk a 

megfelelő eszköz mellett. 
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók nevelése és fejlesztése során a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, beágyazódnak a teljes 

napközbeni ellátásba, a nap valamennyi tevékenységébe, szituációjába. 

 

Feladatok 

 

 Szűkebb és tágabb környezet tárgyainak jelenségeinek megismertetése, 

közösségi életben való részvétel. 

 Az én-tudat fejlődésének segítése, az „én” pozitív megtapasztalása, 

megnyílás a közösség felé. 

 Szociális készségek, társas kapcsolatok, elemi magatartásformák 

megismertetése. Lehetőség biztosítása különféle élmények, érzelmek 

megélésére, kifejezésére. 

 Kommunikáció közösségi formáinak ösztönzése, tanulása, alkalmazása. 

Önálló vélemény, szükséglet, döntés kifejezésének megtanítása. 

Megfelelő augmentatív és alternatív kommunikációs rendszer, ill. 

eszköz kiválasztása. 

 Közösséghez tartozás élményének közvetítése. 

 

Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

A tanulók egészségének védelme, megőrzése minden nevelő, gondozó 

(gyógypedagógus, konduktor, asszisztens, dajka, ápoló) alapvető 

kötelessége. Az egészség dinamikusan változó folyamat, amely a természeti 

– társadalmi – személyes környezettel kölcsönhatásban áll, nevelési 

felfogásunk szerint a szülővel együttműködve, (szakemberek részvételével) 

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós szemléletű testi, lelki, nevelési 

feladatok ellátását végezzük, eltérő fejlődési ütemük figyelembe vételével 

segítjük az egészségügyi szokások napirendbe épülését. Tanulóink 

mindennapos tevékenységének természetes része az egészségnevelés. A 

szokásrendszer kialakításában együtt gondolkodunk a szülőkkel és a tanulót 

ellátó szakemberekkel. 

 

 

 

 

 

Feladatok 
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 A szülővel együttműködve, megfelelő szakemberek bevonásával 

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési, 

feladatok ellátása 

 A tanulók fejlődéséhez - a helyi adottságok figyelembe vételével – 

egészséges és biztonságos környezetet biztosítása.  

 segítő együttműködésünkkel elfogadó megértés közvetítése, a 

gyermekek jó közérzetének biztosításáért 

 Levegőzés biztosítása, ellenálló képességük, vitálkapacitásuk növelése 

érdekében. 

 Az egészséges táplálkozás megvalósulása. 

 Az étkezések során sokszor a rágás tanításától kiindulva, tanítjuk a 

helyes eszközhasználatot, gyakoroljuk a kulturált étkezési szokások 

kialakítását, betartását  

 Önkiszolgálásban, önellátásban támogatás, bátorítás, eredményeik 

pozitív megerősítése, fokozatos szoktatás a tevékenységek egyre 

önállóbb elvégzésére 

 Alkalmat és időt biztosítunk a tanulónak, hogy önállóan végezze el, 

amit már tud 

 Szükség esetén speciális étrend biztosítása. 

 Figyelmet fordítunk az egészséges táplálékok megismertetésére, az 

étkezések időtartamára, a megfelelő folyadék bevitelre. 

 Külön gyakorlással tanítjuk a megfelelő rágás, nyelés, ivás folyamatát 

az etetés terápia szempontjait figyelembe véve. 

 A tisztálkodás és a WC- használat megvalósításához tanítjuk az adaptált 

mozdulatokat, segédeszközök használatát. 

 Tanulóinkat lehetőség szerint szobatisztaságra neveljük, a helyes 

gyakorlatot követve a szükségletek jelzéséig 

 Egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével segítjük az egészségügyi 

szokások elsajátítását (pl. kézmosás, fogmosás, WC-használat) 

 Rendszeresen időt biztosítunk a szabad levegőn való tartózkodásra, 

hogy fokozódjon tanulóink ellenálló képessége, edzettsége 

 Biztosítjuk az alvás és pihenésszükséglet kielégítése érdekében a 

megfelelő feltételeket 

 Az egészségnevelés szerves része a megfelelő napirend kialakítása 

 Figyelmet fordítunk a tanulók méltóságának megőrzése érdekében a 

megfelelő intimitás kialakítására, segítve a felnőtté válást. 

 

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok 

 

Tanulóink akadályozottak a kommunikáció, a másokkal való kapcsolatba 

lépés terén. Minden fejlesztésnek azt kell céloznia, hogy tanulóink jobban 

tudjanak kapcsolódni az őket körülvevő emberi és tárgyi környezethez. 

Nevelési cél az egyre bővülő kommunikációs és szociális alapkészségek 
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adekvát használata. A közösségi lét rengeteg változást hordoz magában. 

Fontos feladat az ezekhez való alkalmazkodás, az alapvető közösségi 

normák tanítása az egyéni adottságok figyelembevételével. Arra törekszünk, 

hogy a társas kapcsolatok, az osztály- és egyéb közösségi élmények 

megélése a tanulók számára követhetővé, közelivé váljon, s ezáltal 

életminőségük javuljon. 

 

Közösségfejlesztés területei 

 

Társas kapcsolatok 

 

Tanulóink többsége valamilyen formában kifejezi, hogy kit részesít 

előnyben. Van, aki nagyobb biztonságban érzi magát egy-egy felnőttel, de 

az is gyakori, hogy inkább egymás társaságát keresik. 

 Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az egymással szimpatizáló tanulók 

egymás közelében tölthessék szabadidejüket, segítjük a közös 

játéktevékenységet. 

 Csoportos foglalkozásokon, szabadidőben az elszigeteltebb tanulók (pl. 

látássérült tanulók) számára is lehetőséget biztosítunk arra, hogy 

társaikkal fizikai kapcsolatba kerüljenek. 

 Igény szerint osztálybontásban, kiscsoportos foglalkozások keretében 

teremtünk alkalmat hasonló érdeklődési körű, képességű vagy életkorú 

tanulók aktív időtöltésére.  

 

Osztályközösség  

 

 Az osztállyal foglalkozó szakemberek ösztönzik a tanulókat, hogy 

egymást megismerjék, egymásra figyeljenek. Felhívják figyelmüket 

arra, hogy tanulótársaik mit és hogyan csinálnak. 

 Napirendünkben hangsúlyos a csoportfoglalkozások jelenléte. Minden 

napot reggeli körrel kezdünk, melyben kiemelt szerepet kap a 

kommunikáció és a szociális képességek fejlesztése, a kialakult 

készségek gyakorlása. Csoportos foglalkozásokon az „én” pozitív 

megélésén túl tanulóink a kivárást, egymásra figyelést, a mások 

számára is elfogadható megnyilvánulást gyakorolhatják. Megélhetik a 

közös mozgás, játék, alkotás örömét.  

 A tanulók többnyire egy időben, egy térben étkeznek, így egymásról 

ezen a téren is szerezhetnek tapasztalatokat. 

Külső programok (pl. állatkert, kirándulás) mélyíthetik a közösségi 

élményt. 

 

Fejlesztő nevlés-oktatást végző közösség – osztályok közötti kapcsolat 

területei 

 

- Csoportbontásban játék és kézműves foglalkozásokon. 

- Közös udvari programok (pl. szánkózás, bográcsozás) 
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- Születés- és névnapok ünneplése 

- Közös karácsonyi ünnepség 

- Farsang 

 

 

Iskolai közösség 

 

- Részvétel az iskolai programokon (évnyitó, évzáró, mikulás, Luca-napi 

vásár, táncház, farsang, zene-ünnep…), otthoni fejlesztésben részesülő 

tanulóink számára is biztosítva 

- Részvétel a hétfő reggeli iskolai zenefoglalkozáson 

- Egy-egy tanuló számára lehetőséget teremtünk, hogy más osztály 

foglalkozásába bekapcsolódjon. 

- Szabadidőben összevont osztályok közös program szervezése 

- Otthoni fejlesztésben résztvevő tanulóink számára nyílt napok 

biztosítása  

 

Az iskola szereplőinek együttműködése 

 

Szülőkkel való kapcsolat 

 

 A szülők többségével napi kapcsolatban vagyunk. Törekszünk arra, 

hogy – amennyiben igénylik – minden nap érdemleges visszajelzést 

adjunk. Különösen fontosnak tartjuk, hogy minden apró eredményről 

beszámoljunk. 

 Igény esetén lehetőséget biztosítunk nyílt napon való részvételre. 

 Lehetőséget biztosítunka szülők részére az egyéni fejlesztési tervek és 

értékelések megbeszélésére. Figyelembe vesszük a szülők igényeit, az ő 

általuk fontosnak ítélt és számunkra elfogadható fejlesztési feladatokat 

beépítjük foglalkozásainkba.  

 Szülői értekezletet tanév elején és szükség esetén tartunk. 

 Minden osztály képviselteti magát a szülői munkaközösségben. 

 Családlátogatás. 

 

Team-munka 

 

 Gyógypedagógus, konduktor, mozgásnevelő, gyógypedagógiai 

asszisztens, dajka és ápoló segíti az osztályokban folyó munkát. A 

következetes, egységes munkához elengedhetetlenek a rendszeres 

megbeszélések. 

 A pedagógusok kötelezően kétheti rendszerességgel tartanak 

megbeszéléseket. 
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 Otthoni fejlesztés során az egyéni fejlesztési folyamatban résztvevő 

pedagógusok együttműködése, a fejlesztési célok, az egyéni fejlesztési 

terv kialakítása kollektív feladat. 

 

Kapcsolat az iskola vezetőségével 

 

 Évente két-három alkalommal megbeszéljük az aktuális problémákat, 

eseményeket. Ezeken a megbeszéléseken a fejlesztő nevelés-oktatás 

dolgozói kötelezően részt vesznek. 

 A dolgozók hatáskörükön túlmutató kérdésekben a vezetőséggel 

egyeztetnek. 

 

Pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát 

lásd az iskolai Pedagógiai Programban. 

 

 

 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendje 

 

Súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulóink körében is igen gyakran 

találkozunk eltérő viselkedési formákkal, magatartási bizarrériákkal, 

melynek különböző okai lehetnek: 

 organikus háttér (pl. epilepszia) 

 bizonyos környezeti hatásokra érzékenyen reagálnak 

 ingerszegénység környezete részéről és ezért pl. önmaga ütögetésével 

ingerli magát 

 reakciót akarnak kiváltani környezetükből 

 kommunikációs eszköz a tanuló részéről 

 

Ezen problémák megjelenésekor legfontosabb feladataink 

 

 tanuló megfigyelése (tanulóval foglalkozó valamennyi munkatárs, 

szülők) 

 annak megítélése, hogy ez aprobléma milyen hatással van 

mindennapjaira (szűkebb-tágabb környezet, család) 

 annak megfigyelése, hogy bír-e kommunikációs értékkel az adott 

viselkedési forma 

 egyénre szabott megoldás keresése (egyéni fejlesztési terv) 
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A tehetséggondozás során a csoportban dolgozó team feladata, hogy olyan 

programot dolgozzon ki, mely figyelembe veszi a tanulók különböző 

képességeit, sajátos szükségleteit. 

 

A fejlesztő nevelés-oktatásban agyermek- és ifjúságvédelmi feladatai során 

az aktuális törvények alapján járunk el: 

 

A szociális körülmények feltárása céljából feladataink: 

 

 családlátogatások, 

 anyagi nehézségek esetén étkeztetéshez való hozzájárulás, utazási 

kedvezmények, 

 segítségnyújtás, 

 tájékoztatás az igénybe vehető szociális juttatások köréről (intézményi 

gyermekvédelmi felelős által). 
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Fejlesztő nevelés- oktatás helyi tanterve 
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A fejlesztő nevelés-oktatás 

 

Intézményünkben működő fejlesztő nevelés-oktatás a hatodik életévüket 

betöltött, súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók oktatására-nevelésére 

jött létre, akiknél a speciálisan humán funkciók terén súlyos, vagy 

legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. Csoportjainkba kerülés feltétele 

olyan súlyos és halmozott fogyatékosság fennállása, melyben az értelmi 

akadályozottság meghatározónak nevezhető. A csoport maximális létszáma 

hat fő. A fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazodó, tanítási 

évfolyamokra nem tagolódó, de felépítésében az elért fejlődési szakaszokat 

követő egységes folyamat. 
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Tanulóink 
„A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, 

amelyre jellemző, hogy a testi struktúrák károsodása következtében a 

speciálisan humán funkciók – mint a kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az 

értelem és az érzékelés-észlelés – minimálisan két területén súlyos vagy 

legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. Ennek következtében az érintett 

személy pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az átlagtól, 

így tevékenységeiben erősen akadályozottá válik, és társadalmi 

részvételében jelentősen korlátozott lehet.” 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Intézményünk minden tanuló számára biztosítja az esélyegyenlőség 

megvalósulását az ide vonatkozó törvények és rendelkezések alapján: 

 személyi feltételek biztosítása (pl. egészségügyi személyzet, dajka, 

gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus) 

 tárgyi feltételek biztosítása (akadálymentes épület, 

mozgáskorlátozott személyek szállítására alkalmas kisbusz) 

 oktatás követelményeinek megállapítása és a tanulók értékelése 

egyénre szabottan történik. 

 

 

Intézményünkben a fejlesztő nevelést-oktatást végző 

csoportok személyi feltételei 
 

 1 fő gyógypedagógus vagy konduktor 

 1 fő mozgásnevelő (két csoportban megosztva dolgozik), 

 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 

 1 fő dajka, 

 1 fő ápolónő (két csoportban megosztva dolgozik), 

 önkéntes segítők 

 

Otthoni fejlesztést végzők személyi feltétele 

 Gyógypedagógus vagy konduktor végzettségű szakember 
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Az intézményi csoportok tárgyi feltételei 

Helyiségek: 

A csoportok helyiségei a Dió Általános Iskola,Készségfejlesztő Iskola, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 

épületében, a második emeleten találhatóak. 

 A csoportos foglalkozások, étkezések, és a szabadidős tevékenységek 

egy részének színtere a csoportszoba. 

 A mozgásnevelés a tornatermekben zajlik. 

 Az egyéni fejlesztésekre két kisebb szoba áll rendelkezésre. Ebből az 

egyik terápiás eszközökkel felszerelt, elsötétített szoba. 

 Az emeleten található 2 vizesblokk. Itt vannak a pelenkázók, különböző 

magasságú WC-k, és mosdók. Az egyikben zuhanyzó, a másikban pedig egy 

tangentor-kád található. 

 Az étkezések előkészületei és utómunkálatai a konyhában zajlanak. 

 A pihenő szobában van lehetőségük a szülőknek átöltöztetni 

gyermeküket. 

 Az irodában a dolgozók felkészülhetnek a napi munkára, valamint itt 

zajlanak a kétheti rendszeres team megbeszélések is. 

 Az emeleti folyosón kaptak helyet a tanulók kerekes székei, illetve a 

babakocsik. A folyosó teljes hosszán találhatóak beépített szekrények. 

Minden tanuló és felnőtt saját szekrénnyel rendelkezik. 

 

 

Eszközök: 

Fejlesztő eszközök: 

o szomatikus, taktilis, vibratórikus ingereket nyújtó eszközök: 

- különböző tapintású anyagok, felületek, 

- textíliák, masszírozók, 

- habok, olajok, krémek, 

- hajszárító, ventilátor, 

- rezgőlap, 

o látásfejlesztést, vizuális ingereket nyújtó eszközök: 

- különböző lámpák, 

- diavetítő, 

- fényvisszaverő, fényáteresztő tárgyak, 

- tükrök… 

o hallásfejlesztést, auditív ingereket nyújtó eszközök: 

- hordozható magnók, 
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- hangszerek: csörgők, csengők, triangulum, esőbotok, xilofon, furulya, 

szintetizátor, dobgép, 

- zeneszekrény 

o kommunikációfejlesztést szolgáló, kommunikációt segítő eszközök: 

- tárgyképek, 

- fényképek, 

- kommunikációs kártyák, 

- napirend kártyák, 

- kommunikátorok, 

- laptop, … 

o vesztibuláris ingerlést, egyensúly-fejlesztést szolgáló eszközök: 

- különböző méretű, formájú és felületű Bobath-labdák, 

- hinták, hintaágyak, 

- tölcsér, 

- billenő, guruló lapok, 

- lejtők, 

- tornapad, 

o egyéb mozgásfejlesztő eszközök: 

- zsámoly, 

- bordásfal, 

- henger, 

- alagút, 

- babzsákok, 

- párnák a pozicionáláshoz, 

- ékek, 

- matracok. 

 

Gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök: 

- kerekesszékek, foglakoztató székek, 

- különböző ültetők, modulok, 

- járókeretek, 

- állítópadok, 

- járatók (fokos járató, AtlasWalker), 

- étkezést, önkiszolgálást segítő eszközök (csúszásgátlók, speciális kanalak, 

poharak stb.). 

A gyerekek önálló játéktevékenységét segítő eszközök: 

- korláttal körülvett hempergő, 

- nagyméretű járóka, 

- fregoliról lógatott játékok, 

- labdafürdő, 

- vízágy 

- játékokkal teli polcok. 
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Az otthoni ellátás tárgyi feltételei 
Otthoni ellátás keretében a gyermeket otthonában vagy ápolását-gondozását 

végző intézményében fejlesztjük. Munkánk során alkalmazkodnunk kell a 

család és az intézmény napirendjéhez, lakhatási körülményeihez, a 

rendelkezésre álló tárgyi feltételekhez, lehetőségekhez a meglévő 

eszközparkhoz. Ha a gyermek ellátásanappali intézményben történik az 

esetben csoportos foglalkozások megtartására is lehetőség nyílik. 

Ha a gyermek egészségügyi ellátásra szorul és a kórház engedélyezi, a 

gyermek fejlesztését az adott egészségügyi intézményben is folytatjuk. 

Segítünk megszervezni a gyermek szállítását, kísérését a különböző kontroll 

vizsgálatokra, orvosi segédeszköz mintavételekre. 

A napirend és a hetirend jelentősége 
A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók nevelése, fejlesztése során 

alapvető feladat az előreláthatóság, valamint az aktív részvétel 

lehetőségének biztosítása. Csoportjainknak ezért kötött a napi- és hetirendje, 

a benne megjelenő tevékenységeknek, eseményeknek pedig állandó jelei, 

jelzései vannak, melyek mindegyike a tanulók időbeli, térbeli és 

személyközi tájékozódását segíti. Otthoni ellátás keretében történő fejlesztés 

esetén figyelembe vesszük az adott körülményeket a napirend, hetirend 

kialakításához. 

A heti- és napirendben való tájékozódást szolgálja többek között: 

 a reggeli köszöntőkör, 

 a foglalkozások rendje  

pl. a hét azonos napján, azonos napszakban mindig ugyanaz a foglalkozás, 

 az egyéni fejlesztések állandó rendje, 

 a különböző egyéni és csoportos foglalkozások jelei, jelzései, 

 ez egyes tevékenységek befejezését jelző „vége” jel, 

 az egyes gondozási tevékenységek előrejelzését szolgáló jelek, melyek 

egyénre szabottan kerülnek kialakításra. 

 

Egyéni fejlesztések 
Egyéni fejlesztő foglalkozásaink kiemelt jelentőséggel bírnak tanulóink 

nevelésében, oktatásában. Kétféle típusát különböztetjük meg: egyéni- és 

egyéni mozgásfejlesztés  
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Egyéni fejlesztés: 

 

 a tanuló gyógypedagógusa, konduktora végzi 

 a fejlesztéseknek állandó jelzései vannak 

 kiemelt feladata a kommunikáció fejlesztése (lehetőség szerint új 

kommunikációjelzések kialakítása, megerősítése) 

 tartalmaznak továbbá egyéb fejlesztési elemeket is (pl. finommotorika, 

kognitív fejlesztés) 

 szükség esetén lehetőséget teremt a tanuló számára kellemes, nyugodt 

élményeket megélni a csoporton kívül 

 egyéni fejlesztéseink igazodnak az egyéni fejlesztési tervhez 

 a már bevált jelzéseket beépítjük a tanuló mindennapjaiba 

 

Célok: 

 

 az érzékelés – észlelés fejlesztése, 

 kommunikáció fejlesztése 

 a szenzomotorosdepriváció csökkentése, az ingerek értelmezésének, 

feldolgozásának elősegítése, 

 a figyelem, megfigyelőkészség fejlesztése, 

 az emlékezet fejlesztése, 

 érzelmi és szociális nevelés 

 kreativitás és önálló játék fejlesztése 

 önkiszolgálás és egészségre nevelés 

 gondolkodás fejlesztése. 

 

 

Egyéni mozgásfejlesztés: 

 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulóink jelentős többsége küzd 

mozgászavarral. Ez a fejlődésből adódóan lehet egy motoros aktivitási szint 

csökkenése, de nagyon súlyos fokú mozgáskorlátozottság is. Emellett gyakran 

sérül a finommotoros tevékenység, a kézfunkció. Általában a mozgásfejlődésre 

jellemző, hogy eltér az ép fejlődésmenettől, vagy egy korai életszakaszra 

jellemző szinten megáll, és nagyon lassan fejlődik tovább. A kóros tartási- és 

mozgásminták, valamint az idő folyamán kialakult deformitások, kontraktúrák 

nagyban befolyásolják a gyermek mozgásállapotát és a mozgásaktivitást.  

 

Mivel minden tevékenység alapja a mozgás, annak fejlesztése meghatározó 

minden gyermek esetén, az egyéni lehetőségek maximális kihasználása mellett: 
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 testhelyzet-korrekció, pozicionálás kialakítása a gyermek képességeihez 

mérten, 

 mindennapos tevékenységekbe mozgásos ismeretek építése, 

 szomatikus- és vesztibuláris ingerek biztosítása különböző eszközökkel 

és helyzeteken keresztül, 

 testséma, testtudat fejlesztés, 

 nagymozgások és finommozgások – kézfunkció fejlesztése, javítása, 

 mozgásélményeken keresztül mozgásos képességeik felismertetése, 

tudatosítása, 

 mozgásigény felkeltése, kialakítása, 

 kialakult vagy kialakuló kóros mozgások, elváltozások megelőzése, 

korrekciója, kompenzációja, 

● pszicho- és szenzomotoros képesség fejlesztés mozgásos 

tapasztalatokon keresztül, 

● folyamatos kontroll, szoktatás, tanítás a gyógyászati- és rehabilitációs 

segédeszközök használatára. 

Alapelveink: 

● A mozgásfejlesztés jelenjen meg a foglalkozásokon, valamint a 

mindennapi tevékenységek során, 

● A mozgások helyes kivitelezésére törekedés, 

● Megfelelő testhelyzetek, pozícionálás alkalmazása, 

● Képesség szerinti legmagasabb szintű mozgásformák alkalmazása, 

● Mozgás örömének szem előtt tartása, 

● Játékosság elve,  

● Mozgásos tevékenységtanulás kis lépésekben, lassan, egyénre 

szabottan, 

● Az egészségügyi állapot, a társuló fogyatékosságok figyelembe vétele. 

A csoportos foglalkozások 
A csoportos foglalkozások az egyéni fejlesztéseken túl további 

lehetőségeket nyújtanak a gyermekek képességeinek fejlesztésére. Ahol 

lehetőségeink és a körülmények adottak otthoni fejlesztés keretein belül is 

biztosítjuk a csoportban történő fejlesztést. 

Fejlesztési- nevelési szempontok a csoportos foglalkozásokon: 

 A csoportos foglalkozások menete előre meghatározott tematika szerint 

zajlik. 

 Ezeknek a foglalkozásoknak a célja elsősorban új ismeretek szerzése, 

tapasztalatszerzés, a környező világ megismerése. 

 Célja továbbá, hogy a tanulók számára közösségi élményt nyújtson, 

hogy a csoportos foglalkozások ideje alatt minden lehetséges helyzetben 

éljék meg egymás jelenlétét. 
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 A foglalkozásokon belüli elemeknek, eseményeknek állandóságot, 

támpontokat kell biztosítaniuk a tanulók számára. 

 Érvényesül az állandóság, és a megfelelő számú ismétlés elve. 

 A tanulók már meglévő kommunikációs jelzéseit a foglalkozásokba 

beépítjük, azok használatát a csoportos helyzetekben is elvárjuk tőlük. 

 A csoportos foglalkozások kb. négy-öt héten át ismétlődnek, ezzel 

biztosítva, hogy a tanulók a rendszeresség, állandóság révén a maguk 

szintjén elsajátíthassák az általunk kínált ismereteket, valamint az adott 

foglalkozás keretein belül fejlődhessenek. 

 Nagy hangsúly van a foglalkozás közösségi voltán, lényeges, hogy 

közösen tevékenykedünk és törekvésünk, hogy a tanulók minél jobban 

megélhessék egymás jelenlétét a csoportos foglalkozások ideje alatt. 

 Alapvető feladat a megfelelő pozicionálás, olyan kényelmes testhelyzet 

biztosítása, melyben a tanulók aktivitásának feltételei a leginkább adottak, 

mozgásbeli akadályozottságukat reflexgátló testhelyzettel, megfelelő 

segédeszközökkel, ültetőkkel igyekszünk csökkenteni. 

Az egyes foglalkozások céljai, feladatai 

Köszöntő / reggeli kör 

 

A reggeli kör jelzi a tanítás kezdetét. Alapvető részét képezi a köszönési 

rituálé, mely során tárgyjelekkel, fotókkal, énekekkel segítjük a tanulókat az 

önmagukra és egymásra ismerésben. A foglalkozások elsősorban a 

kommunikációra és a szociális területre fókuszálnak, részletes tartalmukat a 

csoport jellege határozza meg. 

 

A foglalkozások célja 

 

A foglalkozások segítsék az iskolára hangolódást. Adjanak alkalmat 

alapvető kommunikációs és szociális tapasztalatok gyűjtésére, a kialakult 

készségek gyakorlására. Segítse elő az önmagukra ismerés élményének 

megélését, a másokkal való kapcsolatbalépést.  

 

A foglalkozások feladata 

 

 időben való tájékozódás segítése (napirend), 

 figyelem-, emlékezetfejlesztés, 

 önmagukra, egymásra ismerés kialakítása, 

 kommunikációfejlesztés, 

 szociális készségek fejlesztése, 

 szociális élmények megélése. 

Kommunikáció 
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Az információ, a tudás, a gondolatok és érzelmek közlésének vágya alapvető 

emberi szükséglet. A kommunikáció átjárja teljes létezésünket kezdve a 

biológiai szükségletek kielégítésétől – magánéletünkön át – a társadalomban 

betöltött szerepeinkig.  

A kommunikáció nehezítettsége, vagy hiánya, életünkben betöltött központi 

szerepe miatt, a beszédjükben akadályozott, beszédfogyatékos emberek életét, 

lehetőségeit nagymértékben negatívan befolyásolja. A súlyosan és halmozottan 

fogyatékos emberek számára is meg kell találnunk azon lehetőségeket és 

csatornákat, amelyek segítségével képessé válnak érzelmeik, akaratuk, 

szándékuk kifejezését. 

 Feladata, hogy felismerve az egyén kommunikációs korlátozottságát 

gondoskodjon a megfelelő diagnosztikus felmérésről, mely útján 

meghatározható a megfelelő terápiás eljárás, kommunikációs csatorna valamint 

eszközrendszer, amellyel biztosíthatja az egyén alternatív kommunikációját. 

Célok: 

A gyermek szomatikus jelzéseinek kommunikációként értelmezése és 

használata. A gyermekek és tágabb környezetük közötti kapcsolat kialakítása, a 

kommunikációs lehetőségek alapfeltételeinek feltárása és megteremtése, az 

önálló kommunikációs repertoár fokozatos kiépítése, amely által képesek 

lesznek kifejezni szükségleteiket és igényeiket, kapcsolatba lépni más 

emberekkel és hatást gyakorolni környezetükre. 

Feladatok, területek: 

A gyermek bármely megnyilvánulását és testi – akár valamely vegetatív 

funkcióval összefüggő – állapotváltozását kommunikációként való 

értelmezése, és annak a testi kommunikáció eszközeivel való megválaszolása.  

 

1) A tanulók és a gyógypedagógus közti bizalmas, bensőséges kapcsolat 

kialakítása, valamint a kommunikáció iránti igény felkeltése és 

megerősítése.  

 

2) A fejlesztő tevékenységet áthatja a kommunikatív megközelítés. A 

tanulókkal folytatott interakciók (fejlesztés, gondozás, stb.) 

kommunikációval (hangdialógussal, beszéddel, jelekkel, tárgyakkal, 

gesztusokkal, testkontaktussal) történő kísérése. 

 

3) Az elemi kapcsolatfelvétel formáinak kialakítása, a mindennapos 

rutinhelyzetekben való tájékozódás elősegítése, a választás lehetőségének 

felkínálása, az igen-nem elkülönítése és alkalmazása  
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a) kapcsolatfelvétel és üdvözlés,  

b) mindennapos rutinhelyzetek egyezményes kifejezése,  

c) a kommunikációs alapszabályok elsajátításának elősegítése,  

d) az önálló döntéshozatal előkészítése.  

 

4) Alternatív és augmentatív kommunikációs lehetőségek feltárása, a 

kommunikációs eszköztár egyénre szabott kiválasztása, konkrét helyzethez 

kötődő eszközök alkalmazása. 

 

5) A tanulók egymás közti kommunikációjának ösztönzése: egymás 

üdvözlése, közösen végzett feladatok és játékok alkalmazása, a csoportos 

foglalkozások során a tanulók cselekvéseinek egymás számára is 

értelmezhetővé és hozzáférhetővé tétele, a társakkal való test-, 

szemkontaktus formáinak megtapasztaltatása. 

 

6) A tágabb – idegen – környezetben való kommunikáció megtanulása, a 

nagyobb önállóság és a szélesebb kulturális közösség életében való aktív 

részvétel lehetőségének megteremtése. A tágabb világra vonatkozó 

tartalmak közvetítése, iskolán kívüli foglalkozások szervezése (pl.: 

színházlátogatás, nyári tábor)integrált programok szervezése (pl. az 

intézmény rendezvényein való részvétel). 

 

Kézműves foglalkozás 

 

A tevékenységeknek nem feltétlenül célja a produktum, hogy a végzett 

tevékenységgel valamilyen végterméket kapjunk. A foglalkozások 

keretében (egyéni vagy csoportos) végzett tevékenységek többnyire az 

évszakokhoz, ünnepekhez köthetőek. 

A foglalkozások célja 

A tanulók szerezzenek elemi tapasztalatokat a különböző, környezetükben 

található anyagokról. E foglalkozás segítse őket abban, hogy az őket 

körülvevő világban könnyebben tájékozódjanak, minél több emlékük, 

tapasztalatuk legyen a körülöttük lévő anyagokról, és ezeknek az 

ismereteknek a segítségével érezzék magukat biztonságban környezetükben. 

A foglalkozások feladatai 

 szomatikus és taktilis-haptikus ingerek nyújtása, 

 manipuláció, a szem-kéz koordináció fejlesztése, 

 szerialitás fejlesztése, 

 alapvető ok-okozati összefüggések átlátása, 
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 kommunikációfejlesztés, 

 kommunikációs jelzések és képek tanulása, 

 figyelemfejlesztés, 

 tárgyállandóság kialakítása, 

 tájékozódás térben, időben és szituációban. 

 

Zeneterápia 

 

Amennyiben a személyi feltételek lehetővé teszik, zeneterápiás/zenés 

foglalkozásokat építünk a heti-, napirendbe. 

A foglalkozásokat zenés köszöntéssel kezdjük. Lehetőséget biztosítunk 

hangszerhasználatra, közös éneklésre, zenehallgatásra, táncra. 

 

A foglalkozások célja 

 

A foglalkozások elsődleges célja az élményszerzés, s ezáltal különféle 

érzelmek megélése, kifejezése. Lehetőség nyílik annak feltérképezésére, 

hogy a különféle zenei stílusok, hangszerek milyen hatást váltanak ki a 

tanulókból. További cél a tanulók kommunikációs képességeinek 

aktivizálása, mozgásfunkcióik gyakorlása, javítása.  

 

A foglalkozások feladata 

 

 figyelem, emlékezet, ok-okozati kapcsolatok felismerésének fejlesztése, 

 mozgáskoordináció, ritmusérzék, manipulációs és kommunikációs 

készségek fejlesztése, 

 hallásfejlesztés, 

 szociális és érzelmi nevelés, 

 zenei ízlés formálása. 

 

Játék 

 

Alapvetően pihentető jellegű foglalkozás, amely elsősorban befogadásra és 

nem csupán aktivitásra épít. Az esztétikai nevelés keretében a tanulók 

különböző művekkel, mesékkel, versekkel, mondókákkal ismerkednek 

játékos formában. Ennek a foglalkozásnak a keretében is lehetőség nyílik a 

külsőprogramok megvalósítására, így a szűkebb-tágabb környezet 

megismerésére. 

 

A foglalkozások célja 
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Célunk, hogy a foglalkozások révén a tanulókat különböző műalkotásokhoz, 

esztétikai környezethez játékhoz kapcsolódó érzelmek átéléséhez segítsük 

hozzá. 

 

A foglalkozások feladata 

 

• esztétikai élmények rendszeres megtapasztalása, 

• hangsúlyosan receptív jellegű foglalkozás, 

• több érzékszervi terület megcélozása 

• rendszeresség, állandóság biztosítása, 

• relaxáció, 

• figyelemfejlesztés, 

• kommunikációfejlesztés, 

• érzékelés-észlelés fejlesztése, 

• testséma fejlesztése, 

• szerialitás. 

 

Főzés 

A főzés foglalkozáson az ételek elkészítésének folyamatát ismertetjük meg a 

tanulókkal. A hangsúly a folyamat megélésének elősegítésén van. A 

foglalkozások anyaga az évszakokhoz kapcsolódik, az adott évszak, vagy az 

ahhoz kapcsolódó ünnepkör jellegzetes ételei, ízei az irányadóak. 

A foglalkozások célja 

A foglalkozás célja alapvető tapasztalatok szerzése az egyes évszakokban 

jellemző táplálékokról, ételekről. 

A foglalkozások feladata 

 szaglás, ízlelés, taktilis- haptikus ingerek közvetítése, 

 időbeliség, szerialitás megélése, 

 kivárás gyakorlása, 

 kommunikáció fejlesztése. 

 

Érzékelés-észlelés 

A tanulóknál a különböző agykárosodás miatt az érzékelés, észlelés is 

nehezített. A biológiai károsodás történhetett az érzékszervben, az érzőideg 

mentén és az ingereket feldolgozó agyi központokban. A szintén az 

agykárosodás következtében kialakuló mozgáskorlátozottság tovább 

nehezíti az érzékelést, a mozgásos tapasztalatszerzést. Gyakran rontja a 

teljesítményt a meglassúbbodott pszichés tempó és az aktivációs szint 

ingadozása. Gyakori a figyelem és a motiváció gyengesége. Mivel az 
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érzékelés-észlelés a megismerő funkciók alapját képezi, a fent említett 

tényezők miatt az érzékelés-észlelés fejlesztése kiemelt jelentőségű, ezért 

tárgyaljuk külön, nem a kognitív funkciók címszó alatt. A legsúlyosabban 

sérült tanulók önállóan végzett tevékenységre csak nagyon korlátozott 

mértékben képesek, s ezen tevékenységek száma is nagyon kevés. 

Beszédképtelenségük miatt a beszéd kapcsolatteremtő, információkérő, 

aktivitást adó lehetőségeivel sem rendelkeznek. Ezért ahhoz, hogy ők is 

minél gazdagabb életet élhessenek, nagyon nagy szükségük van az őket 

körülvevő világ érzékszerveken keresztül megragadható tartalmaira. 

Bazális stimuláció, minden érzékelési területének bevonásával: 

● szomatikus ingerlés, 

● vesztibuláris ingerlés, 

● vibratorikus ingerlés, 

● akusztiko – vibratorikus ingerlés, 

● orális ingerlés, 

● akusztikus érzékelést fejlesztő gyakorlatok, 

● taktilis orientálódás, 

● szaglás érzékelés, 

● ízlelés érzékelés, 

● vizuális érzékelés. 

 

 

 

Célok: 

▪ érzékleti – észleleti tapasztalatok szerzésével az önmagukról és a 

szűkebb környezetükről való ismereteik bővülése, 

▪ a világ érzékszerveken keresztül megragadható tartalmainak 

segítségével a tanulók gazdagabb, intenzívebb, a környezettel 

interaktívabb, ahhoz jobban alkalmazkodó, minőségibb életet 

élhessenek. 

Feladatok: 

▪ a tanulók hozzásegítése ahhoz, hogy önmagukról és a szűkebb 

értelemben vett személyi, tárgyi és természeti környezetükből 

érzékelési – észlelési tapasztalatokat szerezzenek, 

▪ ezek segítségével az önmagukról és a környezetükről való 

ismereteik bővítése, 

▪ a tapasztalt érzékelési – észlelési zavarok mögött rejlő okok 

szakemberekkel (pl.: szemész, audiológus, neurológus) együtt 

történő feltérképezése és a velük közösen történő kezelése, 
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▪ az aktiváció, a motiváció erősítése, 

▪ a mozgásfejlesztés feladataihoz tartozóan az érzékelés, észlelés 

mozgásos feltételeinek javítása (a fejkontroll javítása a fixálás 

elősegítésére, kóros reflexek gátlása, leépítése; a manipuláció 

mozgásos feltételeinek javítása.), megfelelő testhelyzet 

biztosítása, 

▪ az egyes érzékelési – észlelési területek fejlesztése: látás, hallás, 

bőrérzékelés (tapintás, hő- és fájdalomérzékelés), szaglás, ízlelés, 

egyensúly-érzékelés, kinesztetikus érzékelés, testérzékelés, 

térérzékelés, az idő érzékelése, valamint ezek részeként az 

észlelési figyelem fejlesztése, 

▪ a fejlettségi szintet figyelembe vevő mennyiségű és minőségű 

inger biztosítása, 

▪ a tanulóknak a saját testükből és a külvilágból érkező ingerek 

iránti érzékenységének felkeltése, kialakítása, 

▪ az ingerek felé való odafordulás, az azok megragadására irányuló 

képesség fejlesztése, 

▪ a lényeges ingereknek a lényegtelenektől való elkülönítésének 

képességének kialakítása, 

▪ az érzékletek, észleletek értelmezésének elősegítése az aktuális 

fejlettségi szintnek megfelelően, 

▪  különböző érzékelési területek összekapcsolódásának, 

együttműködésének elősegítése, fejlesztése, 

▪ az érzékletek, észleletek integrálódásának elősegítése, 

▪ az érzékelési és mozgási folyamatok összerendeződésének 

elősegítése. 

Alapelvek 

Az érzékelés-észlelés alapját képezi minden tevékenységnek, ezért a 

fejlesztése valamennyi foglalkozás feladatai között szerepel. A mozgás- 

és cselekvőképesség súlyos korlátozottsága következtében elmaradt 

tapasztalatokat konkrét, közvetlen tapasztalatszerzésen keresztül 

pótoljuk. Az érzékelési, észlelési képességek fejlesztése általában nem 

elszigetelten, öncélúan történik, hanem játékos formában, vagy 

természetes, valóságos, életszerű helyzetekben. 

Általános elvárások 

A tanulók egyéni érzékelési – észlelési, kognitív, mozgásos 

lehetőségeihez mérten aktív részvétel, interakció a környezettel. 

Módszerek 
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Egyéni és csoportos foglalkozások keretében: 

▪ szomato –, tiflo –, szurdopedagógiai és logopédiai módszerek, 

▪ bazális stimuláció, 

▪ alternatív kommunikációs technikák, 

▪ kompenzáló technikák, 

▪ evésterápia, 

▪ gondozási feladatok terápiás végzése, 

▪ tanulmányi séták, kirándulások, 

▪ bemutatás, 

▪ valós és valósághű szemléltetés, 

▪ egyénre szabott segítségnyújtás, 

▪ játékosság, 

▪ cselekedtetés, 

▪ gyakoroltatás, 

▪ beszélgetés, 

▪ ellenőrzés, értékelés alkalmazása. 

Eszközök 

▪ a szűkebb és tágabb környezet élőlényei, tárgyai, 

▪ a természet erői, jelenségei, 

▪ modellek, 

▪ képek (fénykép, diakép, grafika, jelkép…), 

▪ könyvek, 

▪ kommunikációs táblák, 

▪ játéktárgyak, 

▪ hangfelvételek (személyek, tárgyak, cselekvések, jelenségek 

hangjai), 

▪ hangszerek, zene, 

▪ festékek, zsírkréták, színes ceruzák, színes papírok, 

▪ gyurma, agyag, 

▪ diavetítő, magnetofon, diktafon, 

▪ tükör, 

▪ egyensúlyfejlesztő eszközök (pl.: hinta, billenő deszka). 

 

Téri tapasztalatok foglalkozás 

A foglalkozás mozgásos tevékenységeken keresztül olyan térbeli, valamint 

dinamikus mozgásélményekhez juttatja tanulókat, mely által kialakulhat egy 

stabilitást adó biztonságérzet a világ megismeréséhez. Közel viszi őket a 

mindennapokban való aktív részvételhez szükséges mozgásos élményekhez, 

ezzel segítve az optimális életminőség megteremtését. 
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A foglalkozások célja 

A súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók téri tapasztalatok 

foglalkozásának elsődleges célja, hogy fejlessze a tanuló közvetlen 

környezetében való tájékozódási képességét.  

A foglalkozások feladata  

 szomatikus, vesztibuláris, vibratórikus, kinesztetikus, proprioceptív 

ingerek közvetítése, 

 mozgásos tapasztalatszerzés önmagukról, 

 mozgáskoordináció, egyensúlyérzék fejlesztése, 

 rendszeresség, állandóság, átláthatóság biztosítása, 

 téri és időbeli viszonyulások érzékelése, 

 ok-okozati összefüggések megértése, 

 érzelmi-szociális területen kivárás, tolerancia, tanulótársakkal való 

kapcsolatépítés. 

Egyéb csoportos fejlesztési lehetőségek 

Kutyaterápia 

A terápiás munkát kiválóan képzett, jól szocializált kutyák végzik. A kutya 

csupán jelenlétével, simogathatóságával olyan impulzusokat biztosít a 

tanuló számára, ami oldja a feszültségét, ugyanakkor mozgásos 

tevékenységre, kommunikációra ösztönzi. A foglalkozások oldják 

esetenként a tanuló stagnáló állapotát, mert a kutyaterápia során lehetőség 

nyílik az érzelmek, kapcsolatok, ragaszkodás kifejezésére aktív feladatokon 

keresztül, további motivációként jelenhet meg, hogy irányíthat egy másik 

élőlényt. 

Feladatok: 

 kommunikáció fejlesztése, 

 mozgásfejlesztés,  

 bazális stimuláció, bazális kommunikáció, 

 érzelmi-szociális nevelés, 

 szomatikus, taktilis-haptikus ingerek megélése. 

 

Hangtál terápia 

A foglalkozás célja az élményszerzés, valamint hogy hatást gyakoroljunk a 

tanulók érzelmeire. 
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A hangtálakból előhívott folyamatos hang- és rezgésáramlás hatására a test 

kellemesen ellazul, relaxált állapotba jut. Alapvető feladat a terápia során a 

megfelelő pozícionálás, olyan kényelmes testhelyzet biztosítása, amelyben a 

tanulók ellazulhatnak. 

A tanulók nagyon nyitottak a hangokra, rezgésekre, ami jó hatással van 

közérzetükre, ezáltal életminőségüket is javítja. 

 

Önkiszolgálás, fejlesztő gondozás 

A gondozási feladatok alkalmai pedagógiai jelentőséggel bírnak, az oktatás 

szerves részét képezik és szorosan összefüggnek az egészségnevelés 

feladataival. Célja az életminőség javítása, a tanuló képességeihez mért 

lehető legnagyobb mértékű önállóság elérése, aktív részvétel által.  

A gondozási feladatok ellátása során kiemelt szempont a tanulók 

személyiségi jogainak és méltóságának tiszteletben tartása.  
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A tanulók fejlődésének értékelése 
 

Tanulóink fejlődését önmagukhoz mérjük. Ennek érdekében nagy hangsúlyt 

fektetünk megfigyelésükre. A legkisebb változásokat is regisztráljuk, a szülők 

felé jelezzük. Elfogadjuk, hogy esetenként az állapotromlás lassítása – az 

életminőség minél magasabb szinten tartása - a cél. A szöveges értékelések 

elkészítése team-munka eredménye, tartalmukat átbeszéljük a szülőkkel. 

 

Fizikai állapot felmérése 

Folyamatdiagnosztikai alapokra építve feltérképezzük a tanulók fizikai 

állapotát. Az anamnézist, megfigyelést, mozgásmegfigyelést követően, 

problémaérzékeny elemzést végzünk, ez alapján alakítjuk ki a tanuló egyéni 

fejlesztési tervét.  A megfogalmazott közeli és távlati célokat, valamint egyéb 

feladatokat (pl. segédeszköz ellátás) az egyéni fejlesztési tervben rögzítjük, 

megvalósulásukat évvégén értékeljük, az eredményeket dokumentáljuk, hogy 

lehetővé tegye az ellenőrzést, a visszatekintést és a tervezést.  

 

Megfigyelés és Egyéni fejlesztési terv: 

 

Folyamatdiagnosztikai alapokra építve feltérképezzük a tanulók fizikai 

állapotát. Az anamnézist, megfigyelést, mozgásmegfigyelést követően, 

probléma érzékeny elemzést végzünk, ez alapján alakítjuk ki a tanuló egyéni 

fejlesztési tervét. A megfogalmazott közeli és távlati célokat, valamint egyéb 

feladatokat (pl. segédeszköz ellátás) az egyéni fejlesztési tervben rögzítjük, 

megvalósulásukat évvégén értékeljük, az eredményeket változásokat 

dokumentáljuk, hogy lehetővé tegye az ellenőrzést, a visszatekintést és a 

tervezést.  

 

A tanulók fejlődésének értékelésének legfontosabb dokumentuma az „Egyéni 

fejlesztési terv”. Elkészítésüket minden évben a tanulók kb. hat hetes 

megfigyelése előzi meg. Ebben az időszakban  

 megfigyeljük az előző tanév végéhez képest bekövetkezett 

változásokat; 

 tanulmányozzuk az új tanulók korábbi dokumentumait, szükség szerint 

felvesszük a kapcsolatot korábbi pedagógusával; 

 kommunikálunk a szülőkkel: megpróbáljuk feltérképezni az otthoni 

szokásokat, a szülői elvárásokat; 

 szükség esetén felvesszük a kapcsolatot különféle szakemberekkel. 

 

Az egyéni fejlesztési tervekben részletesen leírjuk a tanulók aktuális állapotát. 

Ellenőrizhető, konkrét célokat fogalmazunk meg. A célokhoz megközelítést, 

módszert, eszközt rendelünk, s a tanév során regisztráljuk az eredményeket.  
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Az egyéni fejlesztési tervekben az osztály és a tanuló rövid általános 

jellemzését követően az alábbi fejlesztési területeket jelenítjük meg: 

 Kommunikáció, szociális és érzelmi terület 

 Kognitív terület 

 Mozgás 

 Játék és szabadidő 

 Önkiszolgálás és együttműködés a gondozási tevékenységekben 

 

Év végi értesítő 

A tanév során megfigyelt eredményeket szöveges formában összegezzük az 

alábbi szempontok szerint: 

 Hangulat, viselkedés 

 Aktivitás 

 Mozgás 

 Önálló játék 

 Étkezés és gondozási helyzetek 

Jutalmazás 

Tanulóinkat állandóan biztatjuk a jobb eredmények elérésére, ösztönzésként 

alkalmanként jutalmazzuk őket (pl. matricával), már a cél elérése előtt is 

értékeljük törekvéseit. Értékelésük így folyamatos, tanév végén az egyéni 

fejlesztési tervben és az évvégi értesítőben rögzítjük a tanulóink elért 

eredményeit. 

  



 

1074 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLLÉGIUMI NEVELÉS PROGRAMJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 3. 



 

1075 
 

Tartalom 
1. .......................................................................................................... Törvényi háttér: 1077 

2. ................................................................ Kollégiumi foglalkozások és óraszámok 1078 

3. ........................................... A kollégium nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései 1079 

3.1. A kollégium nevelési alapelvei: .............................................................. 1080 

3.2. A kollégium célkitűzései: ........................................................................ 1080 

3.3. A kollégium értékei: ................................................................................ 1083 

4. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei 1084 

4.1. Életrend:................................................................................................... 1084 

4.2. Tanulás: ................................................................................................... 1084 

5.Egészségnevelés nevelési elvei és a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok

 .................................................................................................................................... 1085 

5.1. Egészségnevelés nevelési elvei ............................................................... 1085 

5.2. Egészségfejlesztéssel összefüggő általános feladatok ............................. 1086 

5.3. A kollégium egészségfejlesztéssel összefüggő kiemelt feladatai ............ 1086 

6.A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását elősegítő 

tevékenységek elvei ................................................................................................ 1087 

6.1. Célok és feladatok: .................................................................................. 1087 

6.2. Tehetséggondozás .................................................................................... 1088 

6.3. Felzárkóztatás .......................................................................................... 1088 

6.4. Pályaválasztás .......................................................................................... 1088 

7.A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, 

társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve ..................................... 1089 

7.1. Foglalkozások formái és rendje: .............................................................. 1089 

7.2. Társadalmi beilleszkedést segítő foglalkoztató tervezet: ........................ 1090 

8.A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszereit, eszközeit, a művelődési és 

sportolási tevékenység szervezésének elvei ...................................................... 1090 

8.1. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei: .......................... 1090 

8.2. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének helyi feltételei, eszközei: .... 1091 

8.3. Művelődési tevékenységek szervezési elvei ............................................ 1092 

8.4. Művelődési tevékenységek megjelenési formái: ..................................... 1092 

8.5. Sportolási tevékenységek szervezési elvei: ............................................. 1093 

8.6. Sportolási tevékenységek megjelenési formái: ........................................ 1093 

9. .................................. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység 1094 

9.1. Gyermekvédelmi feladataink: .................................................................. 1094 



 

1076 
 

10. ............................... A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve 1095 

11. ..... Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái 1096 

11.1. Az iskolával való kapcsolattartás és együttműködés formái: .............. 1096 

11.2. A szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái: ................. 1097 

12. ....................................................................................... Környezeti nevelési elvek 1098 

12.1. Környezeti nevelés ............................................................................... 1098 

13. ........................ A nevelőtestület által szükségesnek tartott további kérdések 1099 

14. .................................................................................................................Mellékletek 1099 

 

  



 

1077 
 

1. Törvényi háttér: 

59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról 

(3)5 A gyógypedagógiai nevelésben részt vevő kollégium pedagógiai programjában a Sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 32/2012 (X. 8.) EMMI rendeletben meghatározott pedagógiai és egészségügyi rehabilitációs 

célokat és feladatokat figyelembe kell venni. 

 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 
1.6. A kollégiumot is magában foglaló intézmények pedagógiai programja  

A sajátos nevelési igényû tanulók egy része többcélú – kollégiumot (diákotthont) is magába foglaló – 

gyógypedagógiai intézményben teljesíti tankötelezettségét. Az intézmények pedagógiai programját az 

Irányelvbenmegfogalmazott célok, tartalmak és feladatok, valamint a Kollégiumi nevelés alapprogramjának 

figyelembevételévelkell elkészíteni. 

A kollégiumi nevelõmunka a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességek fejlesztését szolgálja. Ennek 

soránjelentõs szerepet kap az egyéni bánásmód, a személyre szabott nevelési eljárások, az egészségügyi és 

pedagógiai célúhabilitációs, rehabilitációs tevékenységformák alkalmazása. 

A diákotthoni foglalkozások szervezésekor kiemelt szerepet kap: 

– a szocializációt segítõ képességek fejlesztése, 

– az egyéni tanulási és ismeretszerzési technikák megtanulása, alkalmazása, 

– az egészséges életmódra nevelés – a tanuló speciális igényeihez igazítva az egészség megõrzéséhez szükséges 

technikák, képességek megszerzése, megõrzése, 

– a környezeti nevelés, az egyéni igények alapján a saját környezet megfelelõ kialakítása, 

– a szabadidõs program, önkiszolgálás, munka, tehetséggondozás, felzárkóztatás, társas kapcsolatok, közösségi 

tevékenységek alkalmazása, amelyek a tanuló eredményes társadalmi beilleszkedését segítik elõ. 

 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

26 § (4) A többcélú intézmény egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai 

programot, ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához óvodai pedagógiai programot, iskolai helyi 

tantervet, kollégiumi pedagógiai programot használ. Az általános művelődési központban működő nevelési-

oktatási intézmények pedagógiai programja része a nem köznevelési feladatot ellátó intézményegység 

tevékenységét is meghatározó pedagógiai-művelődési programnak. A pedagógiai-művelődési program 

biztosítja a köznevelési és a nem köznevelési közfeladatok egységes elvek szerinti megvalósítását. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

10. § A kollégium pedagógiai programja 

a) a kollégium nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 

b) a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elveit, 

c) a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat, 

d) a tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, középiskolai kollégiumok 

esetén az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elveit, 

e) nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelése esetén a nemzetiség kulturális és anyanyelvi nevelésének 

feladatait, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100046.OM#lbj5param
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f) a hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést 

segítő foglalkozások tervét, 

g) a kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszereit, eszközeit, a művelődési és sportolási 

tevékenység szervezésének elveit, 

h) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységet, 

i) a kollégium hagyományait és továbbfejlesztésének tervét, 

j) az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formáit, 

k) egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

l) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további kérdéseket 

tartalmazza. 

16. A kollégiumi felvétel, az externátusi elhelyezés 

48. § (1) A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés iránt külön kérelmet kell benyújtani. 

(2) A kollégiumban a jelentkezés, beiratkozás idejéről a kollégium igazgatója, vezetője dönt. Ezt az 

időpontot legalább hatvan nappal korábban a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

(3) Annak a tanulónak a kollégiumi felvétele nem tagadható meg, akinek felvételét vagy átvételét a 

gyámhatóság kezdeményezte. 

(4) Az externátusi elhelyezés keretében - a lakhatási feltételek kivételével - a tanuló jogai és kötelességei 

azonosak a kollégiumba felvett tanuló jogaival és kötelességeivel. A lakhatási feltételekről a tanulónak kell 

gondoskodnia, ennek költségeit az iskola, a kollégium részben vagy egészben átvállalhatja. 

(5) A kollégium igazgatója vagy a kollégiumvezető a kollégiumi felvételi kérelem, externátusi elhelyezés 

iránti kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is értesíti. Amennyiben a felvételre a 

gyámhatóság kezdeményezése alapján került sor, a határozatot a gyámhatóság számára is meg kell küldeni. 

 

108. § A kollégium által használt nyomtatvány 

a) a kollégiumi csoportnapló, 

b) a kollégiumi napló (ügyeleti napló), 

c) a kollégiumi törzskönyv. 

 

2. Kollégiumi foglalkozások és óraszámok 

 

Intézményünkben a kollégium az általános iskolával szorosan együttműködve, és más önálló 

kollégiumokkal ellentétben speciálisan működik. Specialitása abból adódik, hogy a délutáni 

foglalkozások az osztálytermekben folynak kollégiumi és napközis csoportokra bontva 

16.00/16.15 –ig. Szakmailag nem indokolt, hogy a középsúlyosan értelmi fogyatékos és a 

halmozott, súlyosan értelmi fogyatékos tanulókat a megszokott és biztonságot nyújtó 

közegükből kiemeljük. A kollégium elhelyezkedése révén sem alkalmas arra, hogy 

elkülönítsük a kollégiumi foglalkozásokat, hiszen nincs külön kollégiumi terem és a 

kollégium területileg sem különül el az általános iskolától.  

A délutáni foglalkozások tartalma megegyezik a napközis foglalkozások tartalmával.  

Kollégiumi nevelőtanár kötelező óraszáma: törvényi előírás szerint (24 óra/ hét) 

Kollégiumi tanulók összlétszáma: max. 35 fő 

Kollégiumi csoportok száma: 5 csoport (vegyes életkorú és a kollégiumi foglalkozásokon 

más-más összetételű) 
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Foglalkozások/tevékenységek: 

 Délutáni foglalkozások: napközis, kollégiumi csoportok szerint (16.15 –ig) 

 Speciális kollégiumi foglalkozások: hétköznapokon különböző foglalkozások 

(16.00-17.30-ig) 

 Esti teendők: önkiszolgálás (vacsora, tisztálkodás, esti programok) 

Foglalkozások: törvény általi kiemelt 

feladatok 

1.cs. 2.cs. 3.cs 4.cs 

Életvitel/tankonyha, 

önkiszolgálás 

szocializáció, saját 

környezet,  
15 % 15 % 15 % 15 % 

Kívánságnap 

 

döntésképesség, társas 

kapcsolatok 
6 % 6 % 6 % 6 % 

Külső 

program/közlekedési 

ismeretek 

szocializáció; szabadidős 

programok, társadalmi 

beilleszkedés 

7 % 7 % 7 % 7 % 

Készségfejlesztés/ 

projekt 

tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, közösségi 

tev., környezeti nev.,  

15 % 15 % 15 % 15 % 

Szervezett szabadidő/ 

Játékra nevelés 

 

szocializáció, társas 

kapcsolatok, közösségi 

nev,  

15 % 15 % 15 % 15 % 

Mozgásnevelés 

 

egészséges életmódra nev, 

tehetséggondozás 
20 % 

(heti 5 

óra) 

20 % 20 % 20 % 

Egyéni fejlesztés 

 

felzárkóztatás, egyéni 

tanulási és ismeretszerzési 

technikák megtanulása, 

alkalmazása 

 7 %  7 %  7 %  7 % 

Speciális kollégiumi 

foglalkozások 

egészséges életmódra 

nevelés, önkiszolgálás, 

szocializációs, szexuális 

prevenciós program, 

tehetséggondozás 

15 % 

(heti 4 

óra) 

15 % 15 % 15 % 

  100 % 100 % 100 % 100 % 

 

A tanévben 2 alkalommal (ősszel és tavasszal) 2 hetes periódusban témahét zajlik különböző 

témakörben, melyeket a nevelőtanárok a napközis tanárokkal együttműködésben dolgoznak ki 

és valósítanak meg a délutánban.  

3. A kollégium nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései 

 

Iskolánk pedagógiai programját, az Irányelvben megfogalmazott célokat, tartalmakat és 

feladatokat, valamint a Kollégiumi nevelés alapprogramjában leírtakat figyelembe véve az 

alábbi nevelési alapelveket, értékeket és célkitűzéseket fogalmazzuk meg:  
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3.1. A kollégium nevelési alapelvei: 

 

 gyógypedagógiai szemlélet, a tanulókat segítő, támogató munka érvényesítése, a 

megváltozott testi és lelki feltételek miatt, 

 

 az iskolával harmonikus egységben történő működés, a nevelés és oktatás egységessége, 

 

 szerető, gyermekcentrikus légkör állandó jelenlétének biztosítása, 

 

 következetesség, egységes nevelési szemlélet megléte, 

 

 a tanulók pszichés állapotának egységben történő fejlesztése, 

 

 az individuális foglalkoztatás, az egyéni fejlesztés, bánásmód központi fontossága, 

 

 a fejlesztő munka leghangsúlyosabb kritériumai a motiválás, a játékosság, a megerősítő 

pedagógiai irányítás, 

 

 a sikeres tanulás és fejlesztő munka segítése, megerősítése, 

 

 a tantárgyi integráció jelenléte a tanórai és a kollégiumi foglalkozások, tevékenységek 

harmonikus egységében, 

 

 a nevelés ütemét a nevelt személyiségének fejlődése, időbeli lefolyása, az ismeretek 

elsajátításának és készségeinek kialakulása és tempója határozza meg, 

 

 a kollégium tartalmas, színes belső és külső programokkal tegye boldogabbá és 

felejthetetlenné a diákok, gyermek- és fiatalkorát.  

 

 

3.2. A kollégium célkitűzései: 

 

 Megfelelő, tanulóink egyéni képességeihez, sajátosságaihoz készség- és szokásrendszerek 

kiépítése, támogatása. 

 

Feladatok: 
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o készségek kialakítása, fejlesztése, készségfejlesztő foglalkozások tervezésével 

(beszéd, szocializáció, mozgás, játék), 

o különös figyelmet fordítunk kamaszainkra, a velük folytatott fejlesztő 

beszélgetésekre, melyek során lehetővé tesszük számukra, hogy 

megtapasztalják a döntésük következményeiért vállalandó felelősséget is. 

 

 Célunk, hogy a játékos, önfeledt életet élő gyermek kiegyensúlyozott, harmonikus 

személyiségű felnőtté érjen, felkészülve a társadalmi integrációra, a minél zavartalanabb 

beilleszkedésre, a személyes kompetenciákkal való élni tudásra. 

 

Feladatok: 

o a család ideiglenes nélkülözésének csillapításán alapuló meghitt, bensőséges 

légkör megteremtése, 

o előtérbe helyezzük a sportot, a művészeti tevékenységeket, a meséket, azok 

dramatizálását, valamint a szimbolikus játékokat, melyek diagnosztizáló és 

terápiás jelentőséggel bírnak. 

 

 Kommunikációs képességeket fejlesztve a gyermek saját kívánságainak, vágyainak 

megértetéséig jusson el. 

 

Feladatok: 

o önismereti beszélgetések; buzdító, bátorító, megerősítő beszélgetések,  

o a játékra nevelés, mint az önkifejezés nélkülözhetetlen eszköze, 

o AAK-s eszközök alkalmazása az iskolával együttműködve 

 

 Fejlődjön érzelmi, akarati életének kontrollja, legyen képes saját korlátainak elfogadására, 

saját és társai emberi méltóságának megőrzésére. 

 

Feladatok: 

o önismeret-fejlesztés, az autonómia kialakítása, 

o a felelősségérzet erősítése, 

o a méltóság megértetése, elfogadtatása. 

 

 Az egészséges életmódra nevelés. 

 

Feladatok: 

o a testi, környezeti higiénia kialakítása, 

o testmozgás, sport, helyes táplálkozás szokássá alakítása, 

o a szenvedélybetegségek prevenciója, 

o szexuális nevelés, 

o a modern életritmus veszélyeinek kiküszöbölése. 
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 A diákok kapcsolódjanak be a szabadidős elfoglaltságokba, azokat érdeklődésüknek 

megfelelően, hasznosan tervezzék. 

 

Feladat:  

o változatos, spontán és szervezett szabadidős tevékenységek biztosítása. 

 

 A tanulók sérültségének mértékétől függően a társadalmi, természeti környezetről a 

mindennapi életben jól használható ismereteket, gyakorlati tudást szerezzenek. 

 

Feladat: 

o a természeti és társadalmi környezet megismertetése, ezek iránti 

érzékenység kialakítása, megerősítése. 

 

 Az önkiszolgálási tevékenységekben képességeikhez mérten a lehető legmagasabb szint 

elérése, részmunkafolyamatok megtanulása; önmaguk és környezetük iránti igényesség 

kialakítása, hogy csökkenjen kiszolgáltatottságuk.  

 

Feladatok: 

o önállóságra nevelés, 

o a tájékozódó képesség, közlekedési ismeretek, gyakorlatok fejlesztése, 

o szociális készségek hangsúlyosfejlesztése, közösségfejlesztés, viselkedési 

normák betartása, alkalmazkodási készség fejlesztése. 

o környezettudatos viselkedés kialakítása 

 

 A diákok jussanak el az önkiszolgálási képességeik lehető legmagasabb fokára, hogy 

önmagukat minél jobban el tudják látni, képesek legyenek a közvetlen személyi, tárgyi 

környezetüket befolyásolni, alakítani. 

 

Feladat:  

o önkiszolgálási feladatok, életvitel gyakorlatok tervezése. 

 

 Diákjaink képesek legyenek baráti kapcsolatok kialakítására. 

 

Feladat: 

o tolerancia, kudarctűrő képesség, problémakezelési készségek fejlesztése, 

konfliktuskezelő tréningek szervezése, magatartásbeli anomáliák leépítése. 
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3.3. A kollégium értékei: 
 

Egységes szemlélet:  

 

 az iskola és a kollégium nevelési alapelvei, céljai és értékei egységesek 

 a kollégiumban lévő gyerekek egységes nevelést kapnak, mivel az iskolával szerves 

egységet alkot, az intézmény összes dolgozója egységes szemlélettel és folyamatos 

kapcsolattartással figyelemmel kísérheti a tanulókat 

 

Humanista szemlélet: 

 gyermekközpontúság 

 egyéni bánásmód elvének alkalmazása: tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások 

 pozitív magatartási minták megerősítése 

 tanulói értékelés alapja a dicséret 

 

 

Közösségi értékeink: 

 

 hagyományápolás:  

o ünnepek: szüreti bál, Mikulás, adventi forgatag, Luca nap, Betlehemes, 

farsang, húsvét 

o sportrendezvények: Frissítő Ötpróba, tavaszi ügyességi verseny, tanár-

diák mérkőzések, Őszi Sport Piknik 

o táncház 

 projektpedagógia felhasználásával különböző témakörök feldolgozása csoportosan a 

témahetek keretében 

 többféle csoporthoz tartoznak a tanulók, így az intézmény tanulói jobban megismerik 

egymást: osztályközösség, kollégiumi csoport/foglalkozások közössége, háló 

közösség, különféle szakköri közösségek 

 nyári táborok szervezése 

 programjaink között szerepelnek más gyógypedagógiai intézményekkel való 

együttműködések, közös programok 

 

Korszerű épület, tárgyi és személyi feltételek megléte: 

 

 hálók a törvényi követelményeknek megfelelőek, 5 ágyas, tágas, világos szobák, 

zárható szekrényekkel 

 az udvar tágas, kosár és futballpálya, biztonságos fajátékokkal kialakítva, 

ütéstompító aljzat a hintáknál, mászókáknál 

 különféle fejlesztő játék a közösségi szobában 

 tankonyha, tornaterem, mozgásszoba 

 könyvtár, interaktív tábla 

 a kollégiumi dolgozók mind megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek 

 



 

1084 
 

4. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének 

pedagógiai elvei 

4.1. Életrend: 
Az egyénre szabott megsegítéssel történő szokásrendszer megalapozása, belső igénnyé 

történő alakítása: 

 

 tisztálkodás, testápolás, 

 szűkebb környezet rendben tartása, 

 kulturált étkezés, 

 egészségkárosító hatások kialakulásának megelőzése, 

 az alapvető erkölcsi normák elsajátítása, 

 egészséges és kulturált életmód kialakítása, 

 a kollégiumi közösségi életritmushoz igazodó napirend kialakítása, 

 családból hozott értékek megőrzése, fejlesztése. 

 a tanulók legyenek képesek tevékenységeiket egészséges és nyugodt körülmények 

között folytatni, 

 készüljenek fel a lakókörnyezetük esztétikus és kellemes kialakítására, 

4.2. Tanulás: 

 az értelmileg akadályozott tanuló jusson el a fejlődési lehetőségeinek maximumára,  

 különböző okokból fellépő hátrányok leküzdésére törekedjünk, 

 kis lépésekben való haladás elve érvényesüljön, 

 gyakori és változatos ismétléssel mélyítsük el tudását, 

 következetesség, konkrétság, fokozatosság elve érvényesüljön, 

 korszerű módszereket is alkalmazzunk a tanulásnál: projektoktatás, IKT eszközök, 

AAK 

4.3. Szabadidő: 

 a szabadidős foglalkozásokon nagy hangsúlyt kap az egészséges és kulturált életmódra 

nevelés, önkiszolgálás 

 figyelmet fordítunk a TV nézés kultúrájára. Hálókban nincs TV, csak a közösségi 

helyiségekben van. Inkább DVD nézését preferáljuk.  

 a döntés, választási lehetőség felajánlása  
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 természeti környezet megóvása, ápolása, 

 a foglalkozások során nagy figyelmet kap a gyermekek irodalmi és zenei 

képességeinek fejlesztése, 

 képes legyen az együttműködésre, társas kapcsolatok kialakítására. 

5. Egészségnevelés nevelési elvei és a teljes körű 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

5.1. Egészségnevelés nevelési elvei 
 

Nevelési elveink: 

 Az egész intézmény összes dolgozója (iskola, kollégium) aktívan vegyen részt az 

egészségnevelési program megvalósításában. Az intézmény összes dolgozója 

mutasson jó példát tanulóinknak.   

 Az egészségnevelés az egészséges személyiségfejlődés elősegítését szolgálja, ezért 

kiemelt figyelmet kell rá fordítanunk.  

 Az egészségnevelés összefügg a pedagógusi/pedagógust segítő/gyermekfelügyelői 

magatartással, gondoskodással, az intézmény szervezettségével (pl. gondoskodunk-e 

az osztálytermek rendszeres szellőztetéséről, napi munkarend életkornak megfelelő-e, 

stb). Az egészségnevelési program az intézmény minden színterén meg kell, hogy 

valósuljon. 

 

Témái:  

 az egészséges táplálkozás,  

 szenvedélybetegségekkel való foglalkozás,  

 a szexuális felvilágosítás, családtervezés,  

 betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat), 

  testi higiénia,  

 környezettudatosság, 

 környezeti ártalmak,  

 személyes biztonság (közlekedés),  

 testedzés, mozgás, helyes testtartás,  
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 a társas kapcsolatok fejlesztése, a csoporttudat kialakítása, 

5.2. Egészségfejlesztéssel összefüggő általános feladatok 
 

 az iskolai Pedagógiai Programban lévő egészségfejlesztő program a kollégiumot és a 

délutánt is magában foglalja és így alkot egy egységes egészet az intézményre nézve. 

 A tanulóknak legyenek alapvető ismereteik:  

o az emberi szervezet működéséről, az egészséges életmód és az 

egészség összefüggéseiről, az egészséget fenyegető tényezőkről, 

o a betegségek és balesetek megelőzésének módjairól, 

o az egészségkárosító szokások és szenvedélyek kialakulásának 

megelőzéséről, 

 alakuljon ki a sportoláshoz, a mozgáshoz való pozitív viszonyuk, 

 fejlődjön szabadidő kultúrájuk, 

 alakuljon ki, fejlődjön az egészséges életvitelhez szükséges képességük, 

 teremtsünk lehetőséget az egészséges állapot pozitív élményként történő megélésére, 

 segítsük a mindennapi élet döntése során az egészségesebb lehetőségek kiválasztását, 

 ismertessünk meg a tanulókkal néhány gyógynövényt, alkalmazzunk enyhe lefolyású 

betegségek esetén alternatív gyógymódokat. 

 ismerjék az elsősegélynyújtás elemi ismereteit (pl. balesetnél kinek kell szólni) 

 

5.3. A kollégium egészségfejlesztéssel összefüggő kiemelt feladatai 
 

 a kollégiumban kiemelten kezeljük az alábbi feladatokat:   

o önkiszolgálásra nevelés 

o megfelelő étrend  

o mozgás és sportolási lehetőség 

o külső program 

o szabadidő hasznos eltöltése 

o szexuális nevelés (ld. iskolai pedagógiai program) 

o team megbeszélések 

 a kollégiumban dolgozó nevelők/gyermekfelügyelők közösen minden évben fejlődési 

lapot töltenek ki a tanulókról szeptemberben és májusban, mely alapján a pedagógus éves 

egyéni fejlesztési tervet készít, mely kiterjed az alábbiakra: 

o  öltözködés 

o tisztálkodás 

o étkezés 
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o környezet rendben tartása 

o szabadidő eltöltése 

o társas kapcsolatok 

o szexuális fejlődése 

 a kollégium kiemelt feladatának tartja a minél több mozgási lehetőség biztosítását:  

o kötelező napi levegőzés 

o mindennap mozgásfoglalkozás 

o kicsiknek és nagyoknak külön-külön a hét egy választott napján közös 

mozgástevékenység 

o kollégiumi foglalkozások keretében választható a sportolás, kondi terem vagy 

mozgásos tevékenység 

o sportszakkör működik (pingpong, labdarúgás, kosarazás) 

6. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, 

pályaválasztását elősegítő tevékenységek elvei 
 

6.1. Célok és feladatok: 

 

 A kollégiumi nevelésben egyaránt hangsúlyos szerepet kap az egyéni képességek 

kibontakoztatásának támogatása, a gyermekek és fiatalok testi, lelki, szociális 

fejlődésének segítése az életkori sajátosságaik, és egyéni adottságaik figyelembe 

vételével. 

 A kollégium törekszik a családból hozott értékek megőrzésére, és fejlesztésére. Biztosítja 

a tehetséggondozást, a felzárkóztatást. Segíti a tanulók pályaválasztását, továbbtanulását, 

szakmatanulását, jövőjük megalapozását. 

 A kollégiumi foglalkozások és tevékenységek átszövik a tanulók életét. 

 A kollégium a maga sajátos arculatával, hagyományrendszerével, foglalkozásaival, 

tevékenységeivel, a szabadidő megszervezésének változatos módjaival hozzájárul az ott 

eltöltött idő hasznos, örömteli megéléséhez. 

 A különböző tanulási formák biztosításával a felzárkóztatás, és tehetséggondozás 

változatos módjaival, követhető életviteli mintákkal, példákkal lehetővé teszi azt, hogy a 

kollégiumi tanulók felkészülhessenek a felnőtt életre. 

 Korszerű pedagógiák bevezetése a kollégiumi nevelésbe 
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 A kollégiumi tanulók számára egy mintát kell nyújtani, a belső igényt kell kialakítani, 

hogy a folyamatos életviteli, mozgási, önkiszolgálási gyakorlás a felnőtt életben is nagyon 

fontos legyen számukra.  

 

6.2. Tehetséggondozás 

Cél: 

Mindenki a saját képességei szerinti tevékenységet folytasson. A kiemelkedő képességű 

tanulóknál tegyük lehetővé a tehetségének kibontakoztatását, mind sport, művészeti, zenei 

vagy más területen. Legyen lehetősége különböző alkotások készítésére, produkciók 

létrehozására, előadására vagy sporttevékenységre. 

A tehetséggondozás megnyilvánulási formái: 

 A tehetséggondozás a délutáni foglalkozásokon 1-10. évfolyamon folyamatosan jelen 

van. Az osztályban tanító pedagógusok a gyerekek képességeinek megfelelően 

differenciálnak, fokozott figyelmet fordítva az igazán tehetséges gyermekek 

fejlesztésére. 

 Az iskolával szorosan együttműködve a délutánban is szerepet kap a gyermekek 

tanulmányi versenyre történő felkészítése. Gyermekeink ezen a versenyeken is jól 

teljesítenek. 

 Egyéni foglalkozások a délutáni foglalkozások között szerepel, erre egyéni fejlesztési 

tervet készítenek a nevelők  

 Kívánságszerda: a gyermekek érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak 

elfoglaltságot maguknak. (Álommese, Kiskukta, Sport, Varázstábla) 

 Szakkörök közül is választhatnak a tanulók:  

o készségfejlesztő szakkörök (kézműves szakkör, interaktív tábla) 

o életviteli szakkör (tankonyha) 

o sport (pingpong, labdarúgás, kondi), jték 

 

6.3. Felzárkóztatás 

 

 A felzárkóztatás a délutáni foglalkozásokon folyamatosan jelen van,  

 Egyéni foglalkozásokon egyéni fejlesztési tervek alapján, - melyet a kollégiumi 

nevelők az osztályban tanítókkal együtt dolgoznak ki - a gyengébb képességű 

gyermekek meglevő tudásának szinten tartására, fejlesztésére és a csoporthoz történő 

felzárkóztatására. 

 

6.4. Pályaválasztás 
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 Oktatótanárokkal szorosan együttműködve igyekszünk reális képet kialakítani a 

gyermekekben pályaválasztási lehetőségeikkel kapcsolatban. Minden esetben 

törekszünk arra, hogy a gyermekek felismerjék saját képességeiket, és lehetőséget 

biztosítunk, hogy a gyakorlatban is kipróbálhassák azokat. Legyenek tisztában saját 

munkaerő-piaci lehetőségeikkel. 

 A délutáni foglalkozásokon beszélgetés, reális ismeretközlés formájában jelenik meg a 

pályaorientáció. 

7. A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, 

tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások 

terve 
 

7.1. Foglalkozások formái és rendje: 

 

 egyéni fejlesztés: intézményünkben a gyermekek állapotából adódóan az egyéni 

fejlesztési tervnek megfelelően, egyénre szabott, speciális fejlesztő foglalkozásokat 

tartunk. 

 

o egyéni fejlesztési terv alapján, 

o délutáni foglalkozásokkal párhuzamosan, 

o 20-25 perces (vagy 45 perces) időtartamban, 

o hetente 1-2 alkalommal. 

 szakkörök 

 sportfoglalkozások 

 könyvtári foglalkozások 

 számítógépes ismeretek, interaktív tábla használata 

 16.15-17.00 tartott választható foglalkozások kicsiknek és nagyoknak: 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 

16.15-

17.00 

Sport-játék 

tornaterem 

Sport-játék 

tornaterem 

Sport- játék 

tornaterem 

Sport- játék 

tornaterem 

 Mesesarok 
(zenehallgatás, 

éneklés, mese, játék) 
tanteremben 

Egészségnevelés 

fiúknak 

Mesesarok 
(zenehallgatás, 

éneklés, mese, játék) 

tanteremben 

Mesesarok 
(zenehallgatás, 

éneklés, mese, játék) 
tanteremben 

 Varázstábla 
(készségfejlesztő 

játékok, zenehallgatás, 

mese nézés) 

könyvtár 

Egészségnevelés 

Lányoknak 

Varázstábla 
(készségfejlesztő 

játékok, 

zenehallgatás, mese 

nézés) 

könyvtár 

Varázstábla 
(készségfejlesztő 

játékok, 

zenehallgatás, mese 

nézés) 

könyvtár 

 Népi játékok 

kicsiknek 
(táncolás, éneklés, 

Kézműves 

kicsiknek 

Fitness 

mozgásszoba 

Népi játékok 

nagyoknak 
(táncolás, éneklés, 
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játékok) 

tanári 
 

tanári 

 játékok) 

tanári 

 

7.2. Társadalmi beilleszkedést segítő foglalkoztató tervezet: 

 

 a már említett foglalkozások, 

 nyaralások, kirándulások, 

 szociális juttatásokról való felvilágosítás (szülői értekezletek, fogadóórák) a szülők, 

önkormányzatok, segítő szakemberek segítségével, pl.: kedvezményes étkeztetés, 

 versenyek, ünnepélyeken való részvétel, 

 támogatások, pályázatok figyelése, nyomon követése a gyermekek érdekében, 

 állandó egészségügyi felügyelet 

8. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszereit, eszközeit, 

a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei 
 

A kollégiumi foglalkozások, és tevékenységek átszövik a tanulók életét. A kollégium a maga 

sajátos arculatával, hagyományrendszerével, foglalkozásaival, tevékenységeivel, a szabadidő 

megszervezésének változatos módjaival hozzájárul az ott eltöltött idő hasznos, örömteli 

megéléséhez. 

A kollégiumi foglalkozások az önismeretre, közösségi kapcsolatok kialakítására, szociális 

képességek fejlesztésére, az egyénileg hatékony tanulási módszerek elsajátítására, a 

fenntartható életviteli szokások kialakítására, a tágabb természeti, társadalmi környezetért 

érzett felelősségre nevelnek. A kollégiumi tanulók megtapasztalják a másik ember 

elfogadásának, segítésének és megbecsülésének fontosságát. Felkészülnek az élet különböző 

színterein való szereplésekre. 

8.1. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei: 

 

 otthonosság közös megteremtése, 

 

 egyéni különbözőségek figyelembe vétele, differenciált tevékenykedtetés, 

 

 demokratizmus, 

 

 nyitottság, 

 

 megfelelő kommunikáció és kapcsolat kialakítása, 

 

 motiváció, 
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 szabad választás lehetősége 

 

 sokoldalú megtapasztalás, 

 

 játékosság, 

 

 szemléltetés, 

 

 megfigyelés, 

 

 beszélgetés, helyzetelemzés, 

 

 önismereti játékok, 

 

 folyamatos ellenőrzés, értékelés. 

 

8.2. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének helyi feltételei, eszközei: 

 

 Tantermek: (A délutáni foglalkozások egy része az osztálytermekben is folyik) 

o felszerelve képességfejlesztő, és egyéb játékokkal, 

o tévé, videó, 

o számítógép, stb. 

 

 Hálószobák: 

o játékokkal felszerelve,  

o magnó 

 

 Klubszoba: 

o tévé, videó, DVD, CD 

o hangszerek., játékok 

o kézműves eszközök 

 

 Tornaterem teremjátékok számára. 

 

 Tornaszoba: 

o mozgáskoordinációt fejlesztő eszközök, 

o ügyességfejlesztő eszközök, 

o kondigépek. 

o TSMT, AYRES eszközök 

 

 Udvar: 

o hinták, 

o mászókák, 

o homokozó. 

 

 Sportudvar: 

o kosárlabdapálya, 
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o kerékpározási lehetőség. 

 

 Az iskola közvetlen szomszédságában 

o sportpálya., 

o erdei futópálya, 

o játszótér. 

 

8.3. Művelődési tevékenységek szervezési elvei 

 

A művelődésre nevelés folyamatosan, sokrétűen jelen kell, hogy legyen a délutáni kollégiumi 

foglalkozásokban. 

A művészettel és a művészetre neveléssel a kollégium azt kívánja elérni, hogy a kollégisták 

személyes élményeik során találkozzanak esztétikai élményekkel, legyenek képesek átélni a 

művészeti alkotások által közvetített érzelmeket, indulatokat, gondolatokat. 

 

8.4. Művelődési tevékenységek megjelenési formái: 

 

 délutáni foglalkozások, 

 

 könyvtárlátogatás, 

 

 színház, mozi látogatás, 

 

 keddenként Marczibányi téri Művelődési Központ által szervezett „Nyitott Ajtó 

Program”, 

 

 múzeumlátogatás, 

 

 kiállítások megtekintése, esetenként iskolán belüli szervezése, 

 

 rendszeres látogatás a Fővárosi Állat- és Növénykertben, 

 

 a Fővárosi Nagycirkusz látogatása, 

 

 Planetárium látogatása, 

 

 Tropicarium látogatása, 

 

 könnyű-, és komolyzenei koncertek látogatása, 

 

 részvétel különböző rajzpályázatokon, 

 



 

1093 
 

 hitoktatás szülők kérésére 

 

 Palánta misszió foglalkozásai 

 

 meghívott vendégek, művészek, illetve az iskola dolgozói által előadott darabok 

megtekintése. 

 

8.5. Sportolási tevékenységek szervezési elvei: 

 

 Egészséges életmód, testmozgás, sport szokássá alakítása, a testi-, környezeti higiéné 

kialakítása, fenntartása. 

 

 Balesetmegelőzés, és elsősegélynyújtás ismereteinek elsajátításának fontossága. 

 

 Folyamatos edzések biztosítása. 

 

 Versenyekre történő felkészítés. 

 

8.6. Sportolási tevékenységek megjelenési formái: 

 

 délutáni/ kollégiumi foglalkozások keretében, 

 

 szabadidős tevékenységek keretében (kerékpározás, rollerezés, akadályversenyek 

stb.), 

 

 

 hagyományos sportrendezvényeink: Frissítő Ötpróba; tavaszi ügyességi verseny; 

tanár-diák mérkőzés 
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9. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység 
 

Tanulóink gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében 

folyamatos kapcsolatot tart, illetve bővíti kapcsolatait: - a fenntartóval, a gyámhivatallal, a 

területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, a települési önkormányzatokkal, más iskolákkal, a 

gyermekjóléti szolgálatokkal, különféle intézményekkel, a szülőkkel. 

9.1. Gyermekvédelmi feladataink: 

 

 a gyermek körülményeinek alapos megismerése, 

 

 prevenciós stratégia tervezése, 

 

 támaszkodás és együttműködés a gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekre, 

kapcsolódási pontok feltárása, igénybevétele, 

 

 a veszélyeztetettségi tünetek, tünetegyüttesek feltérképezése, általános és specifikus 

jegyek elkülönítése, 

 

 csoportmunka: a pedagógusok, a család, a segítő munkatársak munkájának 

összehangolása, 

 

 védő-óvó intézkedések külső szervek bevonásával, folyamatos visszacsatolás, 

 

 a családok anyagi helyzetének figyelemmel kísérésével segélyezési ügyek intézése, 

étkezési térítési díjak folyamatos rendezése, 

 

 a gyermek életútjának nyomon követése. 

 

Arra törekszünk, hogy a pedagógiai hatás ne maradjon az iskola falai között, hanem a 

gyermek környezetére is irányuljon, ami adott esetben a családot, az otthoni környezetet 

jelenti, hiszen célunk a gyermek majdani visszahelyezése primer közösségébe. 

Ez a tevékenység a vezetői intézkedéseket is alapvetően segítheti, ezzel biztosíthatja a helyes 

gyámügyi döntések meghozatalát, pl.: a családok anyagi támogatásakor azt, hogy e segítség 

megfelelő helyen, megfelelő időben realizálódjon.  

Biztosítjuk a rászoruló tanulóknak, hogy a számukra vonzó szabadidős tevékenységekben, 

nyaralásokban vegyenek részt úgy, hogy az anyagi háttért alapítványi támogatásból, vagy 

pályázati pénzből nyújtjuk számukra. Ezek az intézkedések egyébként intézményünk szociális 

hátrányokat enyhítő tevékenységének is szerves részei.  

A kollégiumban – igazgatói engedéllyel- a nehéz és nem megfelelő körülmények között élő 

családok számára lehetőséget nyújtunk a tanulók ruhaneműjének helyben történő kimosására. 
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10. A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve 
 

Intézményünk kollégiumának tevékenysége részben az oktató-nevelőmunkára épül, részben 

önálló utakat, megoldásokat keres, melyeket csak lehetőségeink határolnak be. Ennek alapján 

alakultak ki, illetve alakítottuk ki hagyományainkat, melyek hozzájárulnak a szabadidő 

megszervezésének változatos módjához, és az ott eltöltött idő hasznos és örömteli 

megéléséhez. Másrészt egyes hagyományaink „célszerűek” is, melyeket iskolánk pedagógiai 

programjával összhangban alakítottunk ki, illetve fejlesztünk tovább. 

Már hagyománnyá vált, hogy minden héten külső programokat szervezünk. Ezek lényeges 

színterei a tanulói önállóság felmérésének és elmélyítésének, valamint új ismeretek 

szerzésének is. A külső programba beépítettük a közlekedési ismereteket is, hiszen amióta egy 

helyen van az iskola és a kollégium, azóta a tanulóink nem minden nap használják a 

tömegközlekedést. Hagyomány a hagyományban, hogy ezen program keretén belül állandó 

résztvevői vagyunk a Marczibányi téri Művelődési Központ „Nyitott Ajtó” 

rendezvénysorozatának. A távolság miatt ide leginkább a nagyobb, jól közlekedő gyerekek 

tudnak eljutni.  

Már évek óta hagyományosan nálunk minden szerdán az úgynevezett kívánságszerda. Ekkor 

a gyerekek érdeklődési körüknek, képességüknek, illetve kívánságuknak megfelelően 

szabadon választhatnak maguknak tevékenységi csoportot. Minden évben más-más 

foglalkozások közül lehet választani, de szem előtt tartjuk, hogy mindig legyen közötte: 

o sport, mozgás 

o művészeti, zenei 

o kézművesség 

o főzés 

A továbbfejlesztés egyik módja, hogy a gyerekek képességeit, érdeklődési körüket minél 

jobban megismerve segíthessük őket a személyiségüket és meglévő képességeiket fejlesztő 

tevékenység kiválasztásában, illetve gyengébb képességeik fejlesztésében. Másrészt a tárgyi 

feltételek pótlása és fejlesztése. 

Intézményünk több éve gyakorolt szokása, - amely már hagyományszerű – hogy a tanév 

utolsó tanítási hetét megelőző héten hajókirándulunk, ez a gyermeknapi program. Ez a 

program mélyen átnyúlik a délutánba, ezért része a kollégium hagyományrendszerének. A 

gyerekek nemcsak egy előzetes „évzárónak” tekintik, hanem kaland, kirándulás és a 

nyárkezdet élménye is számukra.A partraszállás után ügyességi játékokat és akadályversenyt 

rendezünk részükre – a spontán játékokon felül -, melyek eredményeként különféle 

ajándékokat nyerhetnek. 

Kollégiumunk talán legrégebbi hagyománya, hogy a tőlünk már eltávozott diákokat 

meghívjuk bizonyos rendezvényeinkre. 

A hagyománynak tekinthető sportdélutánt „Frissítő 5próba” néven rendezünk meg, melyre a 

hasonló típusú intézmények tanulóit hívjuk meg mozgásos, ügyességi feladatokban való 
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vetélkedésre. E program célja a hasonló típusú intézmények szorosabb együttműködésén és 

megismerésén túl a mozgás, a sport megszerettetése tanulóinkkal.  

Intézményünk sportolás szempontjából jól felszerelt, nagy udvara, kültéri sportpályái és nagy 

(leválasztható) tornaterme és kisebb mozgásszobával alkalmas arra, hogy színvonalas 

sportprogramokat rendezzünk és tanulóinkat sportversenyekre felkészítsük. Több tanulónk 

rendelkezik sportigazolvánnyal. 

Sporthagyományunk emellett magában hordozza a mindenkori fejlesztés lehetőségét is, úgy 

személyi, mint tárgyi téren is. 

 

11. Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és 

együttműködés formái 

11.1. Az iskolával való kapcsolattartás és együttműködés formái: 

 

Az iskola és a kollégium egyépületben működik, így az információáramlás és a 

kapcsolattartás könnyebben valósulhat meg. A pedagógusok, pedagógus munkáját segítők és 

a szülők kapcsolata, tájékoztatása a napi eseményekről nagyon fontos feladat. Ezt segítik az 

alábbiak:  

 a kollégium a gyermek egyéni fejlődését kísérve napi szinten kapcsolatban áll az 

iskolával, 

 

 az oktató- és nevelőtanár napi rendszerességgel tudja megbeszélni az aktuális feladatokat, 

az esetleges problémákat, 

 

 az egyéni fejlesztési terv optimális megvalósítása érdekében szükség szerint team 

értekezleteket tartunk, melyeken a tanulókkal foglalkozók megbeszélhetik a fejlődésbeli 

eredményeket, 

 

 A kollégiumi dolgozókkal kéthavonta tartunk értekezletet, melyeken az aktuálisan 

felmerülő problémákat beszélhetjük meg, szakmai értekezletet tarthatunk, 

 

 a korrekciós és terápiás (logopédia, gyógytorna, gyógylovaglás, hidroterápia) 

foglalkozásokat, szakköröket tartó kollégákkal is folyamatos kapcsolattartást építünk ki, 

 

 bemutató foglalkozásokon ötleteket lehet meríteni egymás munkájából, 

 

 az ünnepek (Mikulás, karácsony, farsang, nemzeti ünnepek) és a hagyományszerű 

programok lebonyolítása az iskola és a kollégium szoros együttműködésével történik, 

 

 szülői értekezleteken együtt, közösen tájékoztatjuk, segítjük a szülőket, 



 

1097 
 

 

 a gyermekfelügyelői üzenő füzeten keresztül írásban is lehet érdeklődni a tanulóról, illetve 

közölni róla információkat 

 

 a gyermekfelügyelői faliújságon minden aktualitás ki van függesztve (beosztások, 

aktualitások, elérhetőségek) 

 

11.2. A szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái: 

 

 a szülőkkel való kapcsolattartás tanulóink sajátos állapota miatt sokkal közvetlenebb, 

személyesebb, segítőbb, mélyebb, mint más kollégiumokban, 

 

 szem előtt kell tartanunk, a szülők érzékenységét, ezért nagyon fontos a folyamatos és 

elfogadó kapcsolattartás: a meglévő szülő-pedagógus kapcsolatok ápolása, elmélyítése, 

 

 a kollégiumi üzenő füzet a szülők és az intézmény közötti kapcsolattartást segíti, melyben 

aktuális és közérdekű információkról tájékoztatjuk a szülőket.   

 

 tanácsainkkal segítjük a szülőket a nevelési problémák megoldásában,  

 

 a családdal való kapcsolattartásnak prevenciós jellege is van, tevékenységünkkel 

megakadályozhatjuk a gyermek állapotának romlását, 

 

 szülői értekezleteken konkrét tanácsokkal segítjük a szülőket, az egységes nevelési 

szemlélet kialakítása érdekében, 

 

 szülők meghívása rendezvényeinkre. 

 

  „Frissítő” című iskolaújságunkban is rendszeres tájékoztatást adunk az iskolában és a 

kollégiumban történtekről Az újságunk tartalmaz kifejezetten szülőknek szóló oldalt is, 

mely a legfontosabb aktualitásokkal foglalkozik. 
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12. Környezeti nevelési elvek 
 

12.1. Környezeti nevelés 
 

Célunk:  

Az értelmi fejlődés sajátosságai mellett tanulóink érzelmi odafordulással, felelősséggel 

éljenek természeti környezetükben,az elért munkaképességeik szerint pedig a 

környezetvédelmi teendőkben vehetnek részt, elősegítve a társadalmi integrációt. 

Célunk továbbá:  

o érték és szokásrendszer kialakítása, 

o érzelmi és értelmi környezeti nevelés, 

o tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés, 

o tolerancia kialakítása, 

o ismeretek, jártasságok biztosítása, 

o helyzetfelismerés alapfokú ok-okozat összefüggésekben, 

o személyes aktivitás fokozása, 

o környezettudatos felnőtt életre nevelés. 

 

 Feladataink: 

 Az értelmileg akadályozott gyermekek tanulási sajátosságait figyelembe véve a közvetlen 

és a tágabb természeti környezet megismertetése, értékeinek tudatosítása, megőrzése. 

 

 Annak tudatosítása, hogy a természeti környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk 

egészséges emberi életről, mert az ember a természet része és alakítója. Az általa okozott 

természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza saját szervezete működésére. 

 

 Folyamatos, minden napi nevelésünk része legyen a környezeti nevelés, így érlelhetjük 

szokássá a megfelelő tevékenységet. 

 

 Szelektív hulladékgyűjtés szabályainak ismerete, víz és energiatakarékosság tudatosítása, 

növényápolás és gondozás, természet változásainak nyomon követése, szűkebb és tágabb 

környezetünk tisztán tartásának képessége, környezettudatos gondolkodás kialakítása – a 

tanulók képességeihez mérten.  

 

 Módszereink:  

 Témahét 

 

 Játékok:szituációs, memóriafejlesztő, kombinációs, érzékelést fejlesztő, ráhangolást, 

bizalomerősítő kapcsolatteremtést segítő, drámapedagógiai. 

 

 Megtapasztaláson, tevékenységen alapuló foglalkozások 
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 Terepgyakorlati módszerek, célzott megfigyelések, külső program, kirándulások, táborok 

alkalmával 

 

 Aktív, kreatív munka a célok megvalósítására szervezett feladatokban 

 

  Művészi kifejezés, alkotások. 

13. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további 

kérdések 

14. Mellékletek 
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Kollégiumi jelentkezési lap 

2019/20-as tanévre 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

48 §. (1) A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés iránt külön kérelmet kell benyújtani. 

 

Kérem gyermekem felvételét a Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium (1098. Budapest, 

Friss utca 2.)intézmény kollégiumába. 

SZEMÉLYI ADATOK 

A tanuló neve.……………………………………………………………………………………… 

Szül. helye:………………ideje:……….év…………..hó………….nap 

TAJ-száma…………………………………………………………….. 

Anyja születési neve:………………………………………. telefonszáma ...................................................................  

Apja ill. gondviselője neve:………………………………... telefonszáma ...................................................................  

Állandó lakcíme (irányítószámmal) ...............................................................................................................................  

Ideiglenes lakcíme (irányítószámmal) ............................................................................................................................  

Értesítési e- mail címe: ...................................................................................................................................................  

Dátum: .................................................  

  ........................................   .........................................  

      szülő         szülő 

 

 

A jelentkezés határideje: 2019. június 7. A jelentkezés befogadását és 

elbírálását visszajelezzük! 
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Általános szülői tájékoztató 

Kedves Szülők! 

Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal és a 2019/2020- as tanévben is ránk bízzák 

gyermeküket! 

Kollégiumba való visszaérkezés 

A tanév során a kollégium vasárnap 14 órától péntek 17 óráig tart nyitva. Vasárnap délután 

15-18-ig, hétköznap 18- ig kell visszaérkezni.  Visszaérkezéskor a szülőnek kötelessége a 

kollégiumi ápolót felkeresni, aki megvizsgálja a tanulót, ellenőrzi az igazolást, ha a tanuló 

betegség után érkezik vissza és ha van, átveszi a szülőtől a tanuló gyógyszereit. Betegség után 

a tanulókat csak orvosi igazolással van módunkban visszavenni, melyen fel van tüntetve, 

hogy a tanuló egészséges, közösségbe mehet. 

Kollégiumból való távozás 

Kollégiumból való távozás, hazautazás csak szülő, törvényes képviselő vagy ismert megbízott 

kíséretében történhet, akiket a szülő előzetesen jelzett, illetve az adatlapon feltüntetett. 

A kollégium pénteken 17 óráig tart nyitva.  

A tanuló megbetegedése esetén a szülőnek kötelessége gyermekét hazavinni, a megfelelő 

orvosi ellátásáról gondoskodni.  

A szülő kötelessége a tanuló étkeztetéséről való gondoskodás (étkezés rendelése, lemondása, 

befizetése).  

Gyógyszerelés 

A tanuló gyógyszereiről a szülőnek kell gondoskodnia, a szükséges gyógyszerek nélkül a 

tanulót nem tudjuk visszavenni a kollégiumba. Kollégiumba érkezéskor a heti szükséges 

gyógyszer mennyiséget az ápolónőnek kell átadni, akik gondoskodnak a hét folyamán a 

megfelelő adagolásról. 

Ruházat 

Kérem, biztosítsák gyermekük számára a hétre elegendő időjárásnak, esetleges 

rendezvénynek megfelelő, minden esetben számmal ellátott ruházatot, tisztálkodási szereket. 

Ehhez segítségül csatolunk egy táblázatot, melyen a szükséges ruházat és mennyiség fel van 

tüntetve. 

Kapcsolattartás 

Több tanulónk rendelkezik már mobiltelefonnal. A tanulók zavartalan pihenése és az 

értékmegőrzés biztosítása érdekében 18-20 között használhatják készülékeiket. Kérem, 

kapcsolatfelvétel alkalmával ezt vegyék figyelembe. 
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KOLLÉGIUMI TANULÓK 

A D A T L A P J A 

 

Gyermek neve:__________________________________________________________ 

Kollégiumi száma:                                                Háló száma: 

Lakcíme:_______________________________________________________________ 

Gyermek taj száma:______________  Beiratkozás időpontja______________________ 

Gyermek születési ideje: ______________év______________hónap________nap 

Anya/nevelő/ elérhetősége:________________________________________________ 

Apa /nevelő/ elérhetősége:_________________________________________________ 

Sürgős esetben kit értesítsünk?______________________________________________ 

Ki viheti haza a gyermeket?  

 ____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Ki nem viheti haza a gyermeket? (határozattal alátámasztva) 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Gyógyszer vagy egyéb érzékenysége:           van  nincs  

Ha van, mire?_________________________________________________________ 

Egyéb egészségügyi probléma:____________________________________________ 

Általában hány órakor viszik haza a gyermeket pénteken?   (étkezés megrendelése céljából) 

Haza: Óra 

Kollégiumból  

 

Általában mikor (hány órakor) hozzák vissza a gyermeket?  

Vissza: vasárnap hétfő 
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