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I. Bevezetés
A Kerettanterv a nyelvpedagógia legkorszerűbb eredményein alapuló nyelvoktatási formára készült,
mely a nyelvi forma helyett a nyelvi tartalomra és ennek megfelelően a nyelvtanulás helyett a
nyelvelsajátításra helyezi a hangsúlyt.
Általános célok
Hazánkban 1989 óta léteznek kéttannyelvű általános iskolai programok. Jelen tantervünk követi a
kéttannyelvű oktatásra vonatkozó irányelveket, azonban célkitűzései azokon túlmutatnak. A NAT
mellett a Brit Nemzeti Alaptanterv előírásait is figyelembe vettük.
A Kerettanterv célja ebben az oktatási formában kettős: mind a tantárgyi tartalom, mind a nyelv
egyidejű fejlesztése. Az európai CLIL (Content and Language Integrated Learning) oktatási
formának a sajátos, nyelvileg bővített változata, melynek során az anyanyelven kívül minden
tantárgyat célnyelven is tanulnak a tanulók. A program végső célja a kiegyenlített kétnyelvűség
elérésére való törekvés.
Az általános oktatási célokon túlmutató nevelési és oktatási célok
- Hatékony kommunikatív nyelvtudás biztosítása mindkét nyelven szóban és írásban. Egyaránt
fontos az anyanyelv és az idegen nyelv fejlesztése.
- A célnyelven történő tantárgytanulás révén olyan tanulási stratégiák kialakítása, amelyek a
későbbi iskolafokokon is segítik a tanulókat, valamint képessé teszik őket arra, hogy csak angol
nyelvű óravezetést is követni tudjanak.
-A célnyelv és az azt anyanyelvként beszélő pedagógusok magas óraszámban történő jelenléte
járuljon hozzá a tanulók attitűd-építéséhez, amely a többnyelvűséget / többkultúrájúságot értéknek
tekinti, más népek kultúrája, nemzeti értékei iránti nagyfokú érdeklődés felkeltése.
-A tanulók számára természetessé tenni az angol nyelven való tantárgyi tanulást, mintha Angliában
és Magyarországon egyszerre járnának iskolába.
Általános követelmények
Minden tárgy esetében a Nat-ban megfogalmazott követelmények teljesítése. A Nat-ban megjelölt
készségekkel és kompetenciákkal rendelkezniük kell a tanulóknak és erről mindkét nyelven számot
kell adniuk. A célnyelvi írás - olvasás tanítás csak második osztálytól kezdődik.
A tanulók a célnyelvi tantárgyórákon és a nyelvórákon egyaránt legyenek képesek:
- ismeretek és készségek szerzésére,
- gondolataikat a célnyelven érthetően, a feladatoknak megfelelően kifejezni, a célnyelvet
munkanyelvként használni,
- a célnyelvet anyanyelvként beszélő pedagógusok beszédét megérteni órai és órán kívüli
kommunikációs helyzetekben,
- a két nyelven tanulás során speciális tanulási tapasztalatokat, stratégiákat szerezni, melyek további
tanulmányaikban előnyükre válhatnak az általános iskola felsőbb évfolyamain.
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Az ismeretek jövőbeli alkalmazása
Az Európai Unió tagállamaként számunkra is fontos az Unió oktatási politikájának követése. Az
egyetemi tanulmányaikat megkezdő magyar gyermekeknek képeseknek kell lenniük arra, hogy
idegen nyelven is tanulmányokat folytathassanak az Unió más országaiban is. A legmagasabb
színvonalon akkor tudjuk a tanulókat külföldi tanulmányokra felkészíteni, ha a minőségi oktatást
két nyelven végezzük. Ekkor a legmagasabb szintű az idegen nyelvi tudás elsajátítása, valamint
ekkor rendelkeznek a gyermekek az egyes tantárgyakhoz, területekhez tartozó szakszókinccsel is az
idegen nyelven. Az EU-konformitás mellett a tanterv Nat-kompatibilis is. Az együttműködésre
építő kétnyelvű oktatási módszer bizonyult a legcélravezetőbbnek a gyermekek jövőre való
felkészítésében. Programunkban a gyermekeket két nyelven egyformán akarjuk fejleszteni. Jelen
kerettanterv ennek gyakorlati megvalósításáról szól.
A Kerettanterv célcsoportja
Bár a Kerettanterv nem egy bizonyos célcsoport számára készült és ezért általános pedagógiai célok
megvalósítására alkalmas, mégis meg lehet jelölni olyan célcsoportot, amelynek soraiból nagyobb
eséllyel vállalkozhatnak tanulók ilyen program sikeres elvégzésére. Ez azon tanulók csoportja,
akiknek szülői háttere igényes, a tanulást és a nyelvtudást értéknek, a gyermeke jövőjével
kapcsolatos fontos befektetésnek tekinti.
A programba való bekerülés kritériumai, átjárhatóság
A bekerülés önkéntes alapon történik. A bekerülés kritériuma: előzetes angol nyelvi alapismeretek,
amelyet részben az alapítvány angol-magyar óvodai programján, részben az alapítvány által
szervezett angol nyelvű iskola-előkészítő tanfolyamon lehet megszerezni.
A program első négy osztályának elvégzése után a tanuló folytathatja tanulmányait a program
ötödik osztályában.
A programból esetlegesen kikerülő tanulók bármilyen általános tantervű általános iskolában
folytathatják tanulmányaikat, mivel a közismereti tárgyak tekintetében egyformák a követelmények.
A továbbhaladás feltételeként három tényezőt kell figyelembe venni: 1. a nyelvtudás, 2. a tantárgyi
tudás, 3. a nyelven való tanulás tudása. A nyelvtudás mérésénél az az alapelv, hogy a tanuló a
nyelvet ne magyarázni, hanem használni tudja.
A két tanítási nyelvű oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I.11.) EMMI rendeletnek
való megfeleltetés a kerettantervben:
A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány közoktatás-fejlesztő programot végez a magyar
közoktatási intézményekben, melynek célja az, hogy a gyermekek olyan oktatási rendszerben
részesüljenek az óvodától a nemzetközi érettségi vizsgáig, mintha egyszerre tanulnának magyar és
angol nyelvű oktatási intézményben. A program célja az, hogy a két tanítási nyelvű
iskolarendszernél intenzívebb angol nyelvoktatási formát valósítson meg angol anyanyelvű
pedagógusok részvételével, elsősorban párban tanítós módszerrel. Emiatt az alapítvány külön
kerettantervet készített a közoktatási intézmények és a közhasznú alapítvány együttműködésével
megvalósítható programról.
A 4/2013.(I.11) EMMI rendeletének megfelelően követi a kerettanterv a két tanítási nyelvű iskolai
oktatás céljait, feladatait és az iskola helyi tantervének elkészítésére vonatkozó sajátos szabályokat.
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A kerettanterv teljes mértékben megfelel a fenti rendeletnek a következők miatt:
1. A két tanítási nyelvű oktatás irányelveit követő tanterv célja az anyanyelvi tudás fejlesztése és a
magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudása és az idegennyelvtanulás képességének fejlesztése. Ennek érdekében a két tanítási nyelvű oktatás a következő célok
megvalósítását szolgálja:
a) az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és kiegyensúlyozott
fejlesztése,
b) a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása,
c)a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése,
d)a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása,
e)a két tanítási nyelvű középiskolai oktatás befejezését követően a tanulók legyenek képesek arra,
hogy felsőfokú tanulmányaikat a magyar nyelv mellett a célnyelven is folytathassák, továbbá
tanulmányaik befejezését követően a hivatásukat a célnyelven is magas szintű nyelvtudással
műveljék.
2. A tanterv szerint működő osztályokban a célnyelvi műveltség, a kulturális tudatosság intenzív
fejlesztése történik annak érdekében, hogy a tanulók megismerkedjenek a célnyelv országaival,
értsék azok kultúráját és empátiával viszonyuljanak hozzá.
4. A kerettanterv figyelembe veszi a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Kormányrendeletben foglalt szempontokat.
5. A két tanítási nyelvű iskolák számára a jogszabály a célnyelven tanítható tantárgyak körét az
alábbiak közül határozza meg:
a) az 1-2. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, környezetismeret, életvitel és
gyakorlat,
b) a 3-4. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, környezetismeret, életvitel és
gyakorlat.
A kerettanterv a tantárgyak csak a célnyelven való oktatása helyett párban tanítós módszerrel angol
és magyar nyelven is tanítja az összes tantárgyat a magyar és az angol nyelv és irodalmon és a
célnyelvi civilizáción kívül. A két tanítási nyelvű oktatás keretein belül ez a fajta átcsoportosítása az
idegen nyelven tanított tantárgyaknak teljes mértékben követi azt a minimum angol nyelven tanított
százalékarányt, ami szükséges a két tanítási nyelvű irányelveknek való megfelelésnek.
A jogszabályok nem tiltják, hogy három tantárgy angol nyelven való tanítása helyett a megfelelő
angol nyelvi fejlesztést minimum hat tantárgyban végezzük párban tanítós kétnyelvű rendszerben.
Ebben a párban oktatós konstrukcióban mivel az angol nyelvi fejlesztést a megfelelő végzettségű
angol nyelvi pedagógus végzi, a magyar pedagógusnak nem szükséges angol nyelvű végzettséggel
is rendelkezni, csak a saját szaktárgyának a végzettségével.
7. A két tanítási nyelvű oktatás sajátos oktatásszervezési szabályai érvényesülnek a következő
módon:
1. A két tanítási nyelvű oktatás az iskolák összes évfolyamára kiterjed.
2. Az iskolák a két tanítási nyelvű oktatás során a célnyelv mellett mindegyik évfolyamon
legalább három tantárgyat célnyelven tanítanak. Az akkreditált kerettantervek alapján a
párban oktatós módszerrel több tantárgy oktatása történik két nyelven, amivel teljesítjük az
angol nyelvi szaktárgyi oktatás minimum szintjét.
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

Az iskolák a két tanítási nyelvű oktatáshoz felhasznált időkeretekről és a többlet tanórai
foglalkozásokról a beiratkozás előtt tájékoztatják a szülőket és a jelentkezőket.
Az iskolák pedagógus munkakörben foglalkoztatnak legalább egy olyan pedagógust, akinek
a célnyelv az anyanyelve.
A célnyelvet az iskolák csoportbontásban tanítják. A kerettanterv szerint a tanulók több
tantárgyat tanulnak angol nyelven is, mint a két tanítási nyelvű iskolák. Emiatt a
csoportbontás a nem készségtárgyaknál sem szükségszerű.
Az iskolákban a célnyelvi civilizáció tantárgyat az oktatott célnyelvnek megfelelő
nyelvtanári végzettséggel, szakképzettséggel, illetve a célnyelvi ország nyelvének megfelelő
anyanyelvi pedagógus végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező pedagógus taníthatja.
Alsó tagozatban a célnyelvi civilizációs tartalmak tanítása integráltan az angol, mint idegen
nyelv tanórák keretében történik.
A két tanítási nyelvű oktatásban a célnyelv és a célnyelven tanított tárgyak egyidejűleg, első
osztálytól kezdődnek.
A két tanítási nyelvű oktatás az iskolák első évfolyamán kezdődik és a nyolcadik
évfolyamon legalább a KER szerinti B1 célnyelvi tudásszinten fejeződik be. Tapasztalataink
szerint a kerettanterv szerint tanuló gyermekek ennél jóval magasabb szintet érnek el az
angol nyelvű tudás terén.

Az Nkt. 97. § (6) bekezdése kimondja, hogy mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás
első és ötödik évfolyamain 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben be kell
vezetni, melyet a kerettanterv is bevezet. Az iskolában heti három óra testnevelés lehet akkor,
amikor valamennyi tanuló részt vesz az iskolai sportkörben heti 2 órában.
A kerettanterv felhasználása
a.) A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány szervezésében alapítványi iskolaként.
b.) Egyéb alapítványok, magániskolák, valamint önkormányzati / állami fenntartású intézmények
által a Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány engedélyével, közreműködésével, amikor az
alapítvány delegál angol anyanyelvű pedagógusokat az iskola magyar pedagógusai mellé. A tanterv
teljes egészében követi a két tanítási nyelvű iskolák irányelveit, ezért a megemelt állami
normatívára jogosult a tantervet megvalósító osztály, a kéttannyelvű iskolákkal megegyezően.
Megvalósíthatóság
A magyar nyelv és irodalom tantárgyon kívül minden tantárgy tanítása lehetséges párban történő
oktatással, amikor egyszerre van jelen az angol anyanyelvű és a magyar tanító.
Tantervi koherencia
A tantervi koherenciát a kéttannyelvű program eleve biztosítja azáltal, hogy széttagolt
tantárgyoktatás helyett integrálja a tantárgyat a nyelvvel és ily módon biztosítja a tantárgyközi
kapcsolatokat. A célnyelv ebben a kontextusban megszűnik ’cél’ lenni, mivel az ismeretszerzés
eszköze.
Műveltségkép
A programban részt vevő tanulók műveltségképe feltehetően szélesebb lesz, mint egynyelvű
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társaiké. Az egyes tantárgyak célnyelvi tanulása során a tanulóknak módjuk nyílik arra, hogy
szélesebb perspektívában, nemzetközi megközelítésben lássák mindazt, amit tanulnak.
Műveltségképük szélesítéséhez jótékonyan járul hozzá az a tény, hogy egy olyan nyelvet
használnak tannyelvként, amely az EU vezető nyelve, így első kézből lesznek majd képesek
információkhoz jutni.
Az angol nyelv magas szintű tanulása az ember és társadalom műveltségterület és a hon- és
népismereti tartalmak összehangolását jelenti olyan módon is, hogy az angol nyelvterületeken élők
nemzeti kultúrájáról, főbb természeti kincseiről is tanulnak a gyermekek a természetismeret órákon,
valamint angol nyelvterületű országok népi gyermekdalaival az ének-zene órákon ismerkedhetnek
meg.
Pedagógiai és módszertani kritériumok, megoldások
1989 óta működnek általános iskolai kéttannyelvű programok, ezért a pedagógiai és módszertani
kritériumok kidolgozása már megtörtént. A tantervünkben a már gyakorlatban kialakított és bevált
módszerekre alapozunk, ezért ezek kidolgozása nem a jelen tanterv feladata.
Olyan módszereket szükséges előtérbe helyezni, amelyek eltérnek a hagyományos nyelvoktatási
módszerektől. Elsősorban a tevékenységi formákon, konkrét feladatokon keresztül történő tanítási
módszerek hasznosak: probléma-megoldás, kísérletek, megfigyelések, kreatív, önállóságot igénylő
munkaformák. Ennek megfelelően sok szemléltető anyagra, eszközre van szükség. Ezek a
módszerek a korszerű, korai idegennyelv-oktatásban nem ismeretlenek, e téren gazdag irodalom áll
rendelkezésre.
Eddigi tapasztalataink a nemzetközi tapasztalatokkal megegyező módon azt mutatják, hogy a
programokban részt vevő tanulók nem csupán a célnyelven, hanem az anyanyelvükben is jobban
teljesítenek, mint egynyelvű társaik. Ezt a gyakorlati tapasztalatot támasztja alá az elmúlt 30-40 év
gazdag szakirodalma is.
Párban történő oktatás módszere
A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány 2001-től angol-magyar kétnyelvű óvodai programot
valósít meg az önkormányzati fenntartású óbudai Százszorszép Óvodában az óvoda magyar
pedagógusaival együttműködve. A teljes nap során angol anyanyelvű és magyar pedagógusok
valósítanak meg kétnyelvű nevelői munkát. A két különböző anyanyelvű pedagógus egyszerre van
jelen, minden tevékenység két nyelven folyik, így a gyermekek számára természetessé válik az
angol nyelv jelenléte, majd annak használata. A gyermekek számára a kétnyelvű életforma
természetes folytatása az, hogy ahogyan eddig is az óvodában minden tevékenység két nyelven
folyt két pedagógus vezetésével, az iskolában is a tantárgyak tanítása egységesen két pedagógussal
két nyelven történjen a magyar és az angol nyelv és irodalom kivételével. Az óvodai kétnyelvű
életmód szerves folytatása az is, hogy az egyéb közösségi tevékenységeken (kirándulások, iskolai
rendezvények, klubok) és gondozási feladatok (reggelinél való segítségnyújtás, szünetekben adódó
pedagógiai feladatok) is ugyanúgy részt vesznek a külföldi pedagógusok.
Alapelvek
-

Az iskolákban a magyar nyelv és irodalom, illetve az angol, mint idegen nyelv tanórákon kívül
minden tantárgy két nyelven zajlik, a tanórákon egyszerre van jelen az angol anyanyelvű és a
magyar pedagógus. A két pedagógus egymásnak adja a szót, nem fordításról, hanem két
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-

-

nyelven való fejlesztésről van szó, pl. megoldanak egy matematika példát közösen magyarul,
majd egy másik példát angolul. Az idegen nyelv éppúgy az ismeretszerzés eszköze, mint a
magyar nyelv.
A tanterv megengedi, hogy az órarendben olyan idegen nyelvi órák is szerepeljenek a kétnyelvű
órák mellett, amikor az idegen nyelvi műveltségterületen végzett magyar tanító tart idegen
nyelvi tanórát. Ezek a tanórák alkalmasak arra, hogy a magyar tanító a külföldi pedagógussal
tanult kifejezések pontos jelentését tudatosítsa a gyermekek számára, valamint a hagyományos
értelemben vett szisztematikus, egy kurzuskönyvet használó, csak az idegen nyelvi fejlesztésre és nem más tantárgyi tartalomra - koncentráló fejlesztés történjen.
A tanterv teljes egészében a magyar Nat-ra épül, tiszteletben tartja a magyar oktatáspolitika
hagyományait, az ismereteket viszont két nyelven közvetítjük a gyermekek felé, a képességeket,
készségeket két nyelven fejlesztjük.
- A tanterv készítői széleskörű vizsgálatot végeztek a Nagy-Britanniában, Amerikában,
Ausztráliában, Új-Zélandon használatos tantervek körében és olyan módon építették fel
jelen tantervet, hogy a tantárgyi tartalmakat tekintve is azokkal a lehető legnagyobb
mértékben kompatibilis legyen. Az alapítvány tananyagai, tankönyvei is teljes mértékben
követik a tantervben megfogalmazottakat. A brit tantervek első két szintjének (Key Stage 1,
Key Stage 2) megfelelő az alsó tagozatos tantárgyak tartalmi leírása és
követelményrendszere az alsó tagozatban.
- Az egy pedagógus-egy nyelv elvét követjük: az angol anyanyelvű pedagógus csak angol, a
magyar pedagógus csak magyar nyelvet használ az órákon és az órán kívül is a gyermekek
jelenlétében. A gyermekek mindkét nyelvet használják attól függően, hogy éppen melyik
pedagógushoz beszélnek, éppen melyik a kommunikáció nyelve az órának annak a
percében.
- A nyelvet tevékenységi formákon keresztül tanítjuk.
- A két különböző anyanyelvű pedagógus a kooperatív tanítási technikák segítségével tanít
(team teaching), valamint az oktatást teljes egészében lefedik a kooperatív tanulási
módszerek a kétnyelvű tevékenységeken keresztül. Bizonyos feladatoknál helyet kapnak a
frontális és egyéni módszereken alapuló technikák is.

A párban történő tanítás során az együttműködés nagyobb tervezési munkát jelent a pedagógusok
számára. A tanórák tervezésénél a következőkre kell különös gondot fordítani:
Pontosan meg szükséges tervezni, hogy egy-egy ismeretanyag melyik nyelven és hogyan kerül
feldolgozásra. Amíg az egyik pedagógus vezet egy tevékenységet, kollégája körbejár a tanulók
között és segíti a gyermekek munkáját.

Minőségbiztosítás
Az Alapítvány munkáját megalakulása óta magyar közoktatási szakértők és angol nyelvterületű
országok kiváló szakemberei segítik.
Rendszeres és célirányos pedagógus-továbbképzések segítik az Alapítvány munkáját. Az
Alapítványnak saját, 120 órás akkreditált pedagógus-továbbképző tanfolyama van, amely mind a
magyar, mind az angol pedagógusok továbbképzését lehetővé teszi.
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Értékelési rendszer
Mind a magyar, mind az angol nyelvű pedagógus végez értékelést. Az ellenőrzés, értékelés mindkét
nyelven egyenlő súllyal folyhat. Mindkét pedagógus azt is értékeli saját nyelvén, hogy hogyan tud a
gyermek együttműködni társaival és a pedagógusokkal. Értékelik, hogy hogyan szervezi meg a
gyermek társaival a feladatok megoldását, mennyire önálló. A nyelvi tudnivalók (pl. a
szakszókincs) ellenőrzése során ügyelni kell arra, hogy ne idézzünk elő stressz-helyzetet, kerüljük a
stresszt okozó számonkérési módokat az alsó tagozatban. Interaktív módon, használat közben,
értelmes feladatokkal kell ellenőrizni a tanulók tudását. Vannak olyan tantárgyak, mint a
készségtantárgyak, amelyek ellenőrzése fokozottan oldott formában, játékos, tevékenységközpontú
feladatok során történik.
A kiegyensúlyozott teljesítmény elérése érdekében a magyar és a külföldi tanító folyamatosan
együttműködik. A magyar tanító jelzi, ha nyelvi problémák nehezítik a tárgy tanítását, amikor újabb
módszerek válhatnak szükségessé. Az iskola helyi tantervében szabályozza azt, hogy az
értékelésnél külön szerepel a tantárgy angol nyelven való tudása, vagy pedig egy, közös
érdemjeggyel értékelik a kétnyelvű tantárgyi órákon való szereplést, teljesítményt, egységesen a
tananyag két nyelven való tudását.
Tankönyvek, tananyagok
A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány tananyagírással is foglalkozik, kidolgozta, illetve
folyamatosan kidolgozza saját tankönyveit és tananyagait, amelyek segítségével céljait meg lehet
valósítani. Az oktatási segédanyagok, tankönyvek az ország egyéb, más rendszerben tanuló két
tanítási nyelvű iskoláiban is használhatók. A hazai két tanítási nyelvű iskolákat egy szervezetté
tömörítő Kétnyelvű Iskoláért Egyesület gyűlésein az Alapítvány vezetősége több alkalommal
bemutatót tartott a kétnyelvű könyvekből. Az alapítvány saját kiadója a Curriculum Kiadó, melynek
keretei között a könyveket összeállítottuk. A könyvek elérhetőségét a két tanítási nyelvű iskolák és
egyéb intézmények számára szélesebb körben lehetővé tettük azzal, hogy átadtuk a könyvek kiadói
jogát a Konsept-H Kiadónak. A könyvek további sorsát szerkesztői és koordinációs tevékenységgel
segítettük a Konsept-H Kiadónál. Az Alapítvány az elkészült tananyagokat -a tapasztalatok
beépítése után- akkreditációra küldi, tankönyvíró csoportja neves egyetemi, főiskolai oktatókból
(elsősorban az ELTE tanáraiból) áll.
Rendkívül fontos az oktatási segédeszközök, vizuális szemléltető eszközök gazdag tárháza és sok
autentikus anyag rendelkezésre állása. Minden tantárgy leírásának megjelöltünk angol
nyelvterületen készített, autentikus tankönyveket, tanítási segédanyagokat is, melyek csak példaként
szerepelnek a külföldi könyvek közül.
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A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány oktatási-nevelési programjának hitvallása
(Mission statement)
Hisszük, hogy minőségi oktatási programmal és személyiség-kibontakoztató képzéssel a
gyermekeket olyan tudáshoz és képességbeli repertoárhoz tudjuk juttatni, amiben megélik
egyszeri és megismételhetetlen személyiségüknek a csodáját.
E cél eléréséhez 3-18 éves korig olyan oktatási programot dolgoztunk ki, amely a Magyar és
Brit Nemzeti Alaptanterv, valamint az International Baccalaureate Programme
célkitűzéseinek is megfelel, mivel közös cél az, hogy a világon minden gyermek felnőttkorára
olyan központilag meghatározott tudáshoz jusson, amivel a világ bármely pontján önellátó,
boldog életet tud élni.
Kétnyelvű óvodai programunkban a gyermekek angol anyanyelvű és magyar pedagógusok egész
napos részvételével már igen korán hozzászoknak és természetesnek veszik az angol nyelv
folyamatos jelenlétét majd annak használatát, mint a határvidékeken, kétnyelvű családokban élő
gyermekek. Az angol anyanyelvű pedagógusok egész napos nevelő munkájukat a magyar
óvodapedagógusokkal közösen szervezett tevékenységrendszeren keresztül végzik, az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramjára és külföldi óvodai programokra építve.
Az alsó tagozatos kerettanterv szintén párban tanítós módszerre épül, amikor a magyar nyelv és
irodalom és az angol, mint idegen nyelv tanórákon kívül minden tantárgyat angol anyanyelvű és
magyar pedagógusokkal két nyelven tanítunk. A Nat korosztálynak megfelelő előírásai mellett a
Brit Nemzeti Alaptantervből a Key Stage 1 és Key Stage 2 szintet vettük alapul az egyes tantárgyak
leírásánál.
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Kompetenciaterületek a tantervben és a tananyag-rendezési struktúra szempontjai
Mivel tanulóinkat nemzetközileg elfogadott tudáshoz szeretnénk juttatni, kerettantervünk
szerkezetének meghatározásához kutatást végeztünk a külföldi alaptantervek között.
Tiszteletben tartjuk, hogy az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába
rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az Unió
valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és tartalmának befolyásolásához.
Az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott rendszere
lett, amelyhez tantervünk is igazodik. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre
minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári
léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és munkához.
A külföldi alaptanterveket is vizsgálnunk kellett a megfelelő szerkezet megtalálásához. A tantervi
háló esetében (curriculum web) érdemes adott témakörön belül a kérdéseket, a témákat, a
követelményeket és tevékenységeket elrendezni (pl. Brit Nemzeti Alaptanterv hálója,
www.nc.uk.net). A tantervi kerék (curriculum wheel) a tantárgyi kapcsolatokra tartalmi és fogalmi
tekintetben egyaránt rámutat. A pedagógusok már nem tantervet készítenek, hanem a pedagógiai
folyamatot tervezik meg (pl. a Baccalaureate tanterv kereke, www.ibo.org).
A Nat által kínált szabadságot kihasználva vizsgáltuk meg a magyar, a brit alaptanterv és a
baccalaureate primary years programjának felépítését, kompetencia- és tantárgyi rendszerét és ezek
ötvözésével szerkesztettük meg saját kerettantervünk felépítését. A szerkezet felépítéséhez
kitekintettünk más országok alaptanterveinek szerkezeti vizsgálatához is.
A brit tantervet kell pontosan követnünk, hogy a Key Stage 1 és 2 -ben foglaltakat pontosan tudják
a tanulók negyedik osztály végére. A Baccalaureate tanterv legfőbb előírásait is szem előtt
szükséges tartanunk, mivel a komolyabb előkészítés a Baccalaureate programra a felső tagozatos
évek során is történik. A hazánkban működő nemzetközi iskolák legtöbbje is úgy építette fel
tantervét, hogy a brit tanterv előírásait veszi figyelembe 16 éves kor végéig (Key Stage 1,2,3,4),
majd ekkor leteszik a GCSE érettségi vizsgát a diákok és ezután kezdik el a két éves International
Baccalaureate Diploma Programme képzést.
A Baccalaureate rendszer az egész világon ajánl fel iskolák részére olyan tantervet, ami
nemzetközileg elfogadott és a világ legnívósabb egyetemei is elfogadják. A legtöbb egyetemre
ezzel a képesítéssel külön felvételi vizsga nélkül juthat be a tanuló és azokból a tantárgyakból,
amikből a záróvizsgát letette. A vizsgát a gimnázium utolsó évében, 18-19 évesen szokták letenni.
A Baccalaureate vizsgarendszer három nemzetközi programot ajánl fel: 1. Primary Years
Programme, 2. Middle Years Programme, 3. International Baccalaureate Diploma Programme. Mi
ebből csak a harmadik, kétéves programot alkalmazzuk, amit 16 évesen (a gimnázium harmadik
osztályában) kezdenek meg a tanulók. Ennek anyagi oka is van, mivel a nemzetközi iskolákkal
megegyező magas vizsgadíjakat és részvételi díjakat szükséges a svájci központ felé megfizetni.
Az alapítvány programjának ez is igen nagy érdeme, hogy akár az önkormányzati / állami oktatást
kiegészítve olyan tudáshoz és lehetőséghez juttatja többnyire átlagkeresetből élő magyar szülők
gyermekeit, mintha igen költséges nemzetközi iskolába és egy magyar iskolába járnának egyszerre.
A Baccalaureate (IB)(www.ibo.org/myp) program tantárgyai: „A” nyelv, „B” nyelv, humán tárgyak
(Humanities), természettudományi tárgyak (Sciences), matematika, művészetek, testnevelés,
technológia (Technology).

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

11

Kerettanterv két nyelven való tanításhoz

A tantárgyakat a tanterv az interakció következő területei köré rendezi: tanuláshoz való hozzáállás
(approaches to learning), közösségi élet és szolgálat (community and service), homo faber (az
emberi tevékenység és annak hatása a társadalomra és az életre, művészetek, életvitel),
egészségügyi és szociális oktatás (health and social education), környezetismeret,
környezettudatosság (environment).
A Magyar Nemzeti Alaptanterv a képességeket, kompetenciákat helyezi középpontba, ezek alá
rendeli a tartalmat, témaköröket, majd a fejlesztési feladatokat és legvégül a tanulói
tevékenységeket.
Kulcskompetenciái: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai
kompetencia, természettudományos és technikai kompetencia, digitális kompetencia, a hatékony,
önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia és esztétikai -művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Műveltségi területeket határoz
meg, amelyeken belül elhelyezhetők tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, élő idegen nyelv,
matematika, ember és társadalom, ember a természetben, földünk-környezetünk, művészetek,
informatika, életvitel és gyakorlati ismeretek, testnevelés és sport.
Kiemelt fejlesztési feladatokat is megjelöl, amelyek a kulcskompetenciákra épülnek és összekötik a
műveltségterületek bevezetőit és a fejlesztési feladatokat: énkép, önismeret; hon- és népismeret;
európai azonosságtudat - egyetemes kultúra; aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés;
gazdasági nevelés; környezettudatosságra nevelés; a tanulás tanítása; testi és lelki egészség;
felkészülés a felnőttlét szerepeire.
Az alaptantervek szerkezeti összehasonlító vizsgálata után tantervkészítő csapatunk azt a döntést
hozta, hogy a Magyar Nemzeti Alaptanterv szerkezeti felépítését követi, a külföldi tantervek
hozzáadott, magyar alaptantervben nem szereplő tudástartalmait pedig beépíti a tananyagokat
szerepeltető táblázatokba.
A kulcskompetenciák, főbb kompetenciaterületek alá rendeljük a műveltségterületeket, a
műveltségterületek alá a tantárgyakat.
A kerettantervben szereplő fejlesztési területek, nevelési célok:
1. Erkölcsi nevelés:
Az erkölcsi nevelés minden egyes tantárgy tanításának fontos része, valamint külön tantárgy
témaköreiben hangsúlyozottan szerepet kap. Az erkölcsi fejlesztés célja a tanulók erkölcsi
érzékének fejlesztése. A tanulók elé állított követelményekkel tesszük őket alkalmassá a
cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítésére,
igazságérzetük kibontakoztatására és társadalmi beilleszkedésük elősegítésére. Az iskolai
közösség élete, pedagógusainak példamutatása támogatja olyan, a tanulók életében
nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat,
mértéktartás, az együttérzés, segítőkészség és tisztelet. Minden egyes tantárgy tanításában ez
alapfeladat, valamint a tanulást segítő egyéb képességek fejlesztése is történik, mint az
önfegyelem, intellektuális igény az állandó fejlődésre.
2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés:
A tantárgyak tartalmi rendszerében a nemzeti öntudat és hazafias nevelés kiemelten történik
a magyar nyelv és irodalom, természetismeret és erkölcstan tantárgyak tananyagában.
Nemzeti, népi kultúránk hagyományait, értékeit a rajz és vizuális kultúra tantárgy keretein
belül is tesszük.
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3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés:
Az osztály és az iskola kis társadalmában modelláljuk a teljes társadalmi közösséget,
amelyben a gyermek el tudja sajátítani azokat a szükséges képességeket, amik a cselekvő
állampolgári magatartást eredményezik felnőttkorban. Minden egyes tantárgy témaköreinek
feldolgozásában a szabálytudat kialakításával járulunk hozzá a törvénytisztelet
kialakításához, valamint az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletéhez. Az osztály,
iskola kis társadalmának közügyeiben való részvétel a kreatív, önálló kritikai gondolkodás,
az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését segíti. A felelősség, az önálló cselekvés, a
megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók
tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások.
4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése:
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése minden tantárgy során a tantárgyi tartalmak
megvalósítása közben történik. Elősegítjük a tanulók kedvező adottságainak, szellemi és
gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését. Az erkölcstan és a magyar nyelv
és irodalom tantárgy tevékenységei során segítjük a gyermeket, hogy képes legyen érzelmei
hiteles kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra. A döntési képesség fejlesztésével
egyben a felelősségvállalási képességet fejlesztjük, amivel átéli azt a gyermek, hogy
alakítani tudja fejlődését, sorsát és életpályáját. A megalapozott önismeret hozzájárul a
boldog, egészséges és kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és
tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához.
5. A családi életre nevelés:
A magyar nyelv és irodalom és az erkölcstan tantárgyak kereti között folyik a gyermek
egészséges szerepvállalásának segítése a családban. A szituációs tevékenységek,
olvasmányok, tanulságos történetek által a gyermek átéli szerepe jelentőségét a családban,
valamint a megfelelő társadalmi magatartásra szocializáljuk a család kis egységében.
6. A testi és lelki egészségre nevelés:
A természetismeret, testnevelés, erkölcstan, magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális
kultúra tantárgy tevékenységei segítik a gyermeket a testi, lelki egészségre nevelésben. A
pedagógusok felkészítik a gyermekeket arra, hogy igényük legyen a helyes táplálkozásra,
mozgásra, a stressz-kezelés módjainak alkalmazására, a testi higiéniára, lelki egyensúlyuk
megóvására, gondozására.
7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség:
Minden tantárgy témaköreinek tevékenységek által való feldolgozása hozzásegíti a tanulókat
ahhoz, hogy a felelősségvállalási képesség, az empátia és szociális érzékenység fejlődjön.
Kifejlesztik a tanulókban az együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás
képességét a tanulók közösen végzett projektjei. Az erkölcstan tantárgy témaköreinek
tevékenységeken, beszélgetéseken alapuló feldolgozása különösen alkalmas ezek
fejlesztésére.
8. Fenntarthatóság, környezettudatosság:
A magyar nyelv és irodalom, természetismeret és a technika és életvitel tantárgyak
tevékenységei segítik a gyermekeket legjobban abban, hogy ismerjék és becsüljék az
életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. A nevelés célja, hogy a
természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő
magatartás váljék meghatározóvá a gyermekek számára.
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9. Pályaorientáció
Az alsó tagozatos gyermek a technika és életvitel valamint az erkölcstan tantárgy keretein
belül megismerkedik különböző hivatások tevékenységeivel, jellegzetességeivel.
10. Gazdasági és pénzügyi nevelés:
A matematika számítások és a pénz funkciójának ismerete segítik a gyermeket alsó
tagozatos tanulmányai során a gazdasági és pénzügyi nevelés megalapozásában.
11. Médiatudatosságra nevelés:
A médiatudatosságra nevelés során a tanulók megismerkednek a média szerepével az
erkölcstan tantárgy szituációs gyakorlatai során.
12. A tanulás tanítása:
A tanulás tanítása minden egyes tantárgy tevékenységeivel az iskola feladata. Minden egyes
tanórán az érdeklődés felkeltése után útbaigazítás szükséges a tanuló számára a
képességfejlesztésbe integrált tanuláshoz.
A Nat a gyermekek képességeinek fejlődéséhez szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával
ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Irányelveinek megfelelően olyan pedagógiai munkát
szorgalmazunk, amely középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, személyiségének
fejlesztése áll. A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák
hatékony fejlesztésének érdekében kerettantervünk is meghatározza a Nat-nak megfelelően a
differenciált tanítás-tanuláshoz a következő szempontok betartását:
1. Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás
belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.
2. A tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne,
előtérbe
állítva
tevékenységüket,
önállóságukat,
kezdeményezéseiket,
problémamegoldásaikat, alkotóképességüket.
3. A nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának,
nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk
átrendezésére.
4. Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésébenoktatásában) alkalmazni kell az együttműködő, kooperatív tanulás technikáit és formáit.
5. Váljék a tanítás egyik fő elvévé és teendőjévé a tanulókhoz legjobban alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szüksége tanítói segítésben, az
ellenőrzésben, értékelésben.
6. A tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások
alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában
támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását.
7. Különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti
együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában.
Az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott rendszere
lett, amelyhez tantervünk is igazodik. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre
minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári
léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és munkához.
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A tantárgyak óraszáma
A tantárgyak óraszáma a két tanítási nyelvű iskolák óraszáma alapján alakul, mely a kétnyelvűség
miatt megemelt óraszámot jelent.
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan (hittan)
Természetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és életvitel
Testnevelés és sport
összes kötelező és szabadon
tervezhető tanóra
összesen
tanulói terhelés
heti időkeret

1.évf.
7
5
4
1
1
2
2
1
5
28

2.évf.
7
5
4
1
1
2
2
1
5
28

3.évf.
7
5
4
1
2
2
2
1
5
29

4.évf.
7
5
4
1
2
2
2
1
5
29

28
28
52

28
28
52

29
29
52

29
29
55

Heti 5 angol, mint idegen nyelv a két tanítási nyelvű oktatás miatt szerepel. Ebből kötelező tanóra
negyedik osztályban 2 tanóra, a többi a két tanítási nyelvű órakeretből kerül megjelölésre.
A szabadon tervezhető órakeret hetente továbbiakban a következő módon alakul:
- 1 tanóra magyar nyelv és irodalom 3. és 4. évfolyamon
- természetismeret 1 tanóra 3. és 4. évfolyamon
A kerettantervben szerepel informatika tanóra heti 1 alkalommal 4. osztályban, ami akkor
valósítható meg, ha az iskola a helyi tantervben a szabadon választható órakeretben más helyett
megjelöli.
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Kapcsolódási pontok
A nemzetközileg is elfogadott kerettantervekhez alkalmazkodik a Magyar Nemzeti Alaptanterv,
amikor meghatározza, hogy a holisztikus tanítási szemléletet előmozdítva minden egyes tantárgy
tananyagtartalmainál a kapcsolódási lehetőségek is szerepeljenek a kerettantervben. Ennek előnye
az, hogy sok projekt jellegű foglalkozást lehet tartani, ami nem teszi kötelezővé a bizonyos
szaktárgyakhoz való tartozást, hanem a képességbeli és tudásbeli fejlesztési fókuszoknak
megfelelően lehet a különböző szaktárgyakhoz tartozó tudásbeli tartalmakat egymás mellé rendelni.
A kapcsolódási pontok könnyű átláthatósága céljából előre külön felsoroljuk az egymáshoz
kapcsolódó tananyagtartalmakat. Ez a pedagógusok részére támpontot ad arra, hogy fejlesztő
munkájukat a gyermekek minden szaktárgyra vonatkozó harmonikus közös tananyag-bővülésével
és ennek megfelelő képességbeli repertoárjának növekedésével hogyan oldják meg.
1. évfolyam
Bemutatkozás, köszönési formák (célnyelv). – Ismerkedés, bemutatkozás (ének-zene). – Óvoda,
iskola összehasonlítása, „én az óvodában, én az iskolában” (természetismeret).- Óvodai és iskolai
élmények, nyári élmények vizuális megjelenítése (rajz).- Beszélgetések a szép és a csúnya
fogalmának használatáról (erkölcstan). Emberek, növények, tárgyak megszámolása. Számok 1-10ig (célnyelv). - Természetes számok 0-20-ig. Számok tulajdonságai: a számok jele, összeg és
különbségalakjuk, a számok bontott alakja. Az összeadás tagjainak felcserélhetetlensége. Iskola
tárgyainak megszámolása, matematikai műveletek végzése korongokkal, egyéb iskolai tárgyakkal
(matematika). - Iskola tárgyainak megnevezése (célnyelv). - Irányok, tárgyak megkeresése angol
nyelvi instrukciók alapján (célnyelv). - Mondatalakotások az iskola tárgyaival. Mondat felbontása
szavakra, szavak felbontása szótagokra, hangokra, hangok összerakása szótagokká, szótagok
összerakása szavakká, szavak összerakása mondatokká. A hangok sorrendisége. Tájékozódás a
testsémán: kezesség, irányok, tájékozódás a térben, síkban; a relációs szókincs (alatt, fölött stb.)
megtanulása (magyar nyelv és irodalom). - Rendgyakorlatok. Játékok a térbeli formák (sor,
oszlop, kör, láncok) változatos alkalmazásával. Térirányok felismerése változó testhelyzetekben
bekötött szemmel (testnevelés). - Légzőgyakorlatok becsukott és nyitott szemmel (testnevelés). Helyes beszédlégzés, artikuláció, időtartam. Mondatok helyes hanglejtése (magyar nyelv és
irodalom).- Ritmikus mondatok, dalok, mondókák őszi témában (ének-zene). - Az őszi természet
megfigyelése. Az élettelen és az élőlények érzékelhető tulajdonságok szerinti vizsgálata
(természetismeret).- A természet és mesterséges környezet anyagai. Anyagvizsgálat, színvizsgálat
(technika).- Színek (célnyelv).- A természet színei ősszel. Őszi élmények személyes hangú
kifejezése rajzokban, festményekben, szobrokban (rajz). - A természet változásait és az állatok és
emberek kapcsolatát bemutató dalok, mondókák (ének-zene). - Növények, állatok angol nyelvű
megnevezése. Család (célnyelv). - Beszélgetés a jó és rossz fogalmának használatáról. Mindennapi
konfliktusok, élethelyzetek átélése drámajátékban. Emberi élethelyzetek megfigyelése,
magatartásformák értelmezése. A családi élet eseményei. Események, történetek, jelenségek
mozgásos, táncos, dramatikus megjelenítése. Szülők, nagyszülők gyermekkora, életmódja, tárgyi
világa (erkölcstan). - Népi gyermekdalok a családról, házimunkákról (ének-zene). - Otthon,
házimunkák a családban. Ünnep és ünnepi és hétköznapi étkezések, ételek a családban
(természetismeret).- Ünnepek a családban. Étkezések, ételek megnevezése. Ház, lakás, helyiségek,
bútorok. Mindennapi élet cselekményei angolul (célnyelv). - Átélt, elképzelt vagy hallott
események vizuális megjelenítése (erkölcstan). - Rigmusok, versek, dalok párválasztásról, táncról,
mulatságokról, tavaszvárásról, népi hiedelmekről. Dalok, mondókák közben sorjátékok, páros
szökellők, térformák megvalósítása (ének-zene). - Állatok mozgását utánzó gyakorlatok, járások.
Testtartást tudatosító, fenntartó gyakorlatok. Járások, futások. Játékok járás és futás feladatokhoz,
sorversenyek, váltóversenyek. Szökdelések és ugrások. Dobások (hógolyóval, különböző méretű
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labdákkal). Kúszások, mászások, emelések (testnevelés). - Téli természet megfigyelése. Állatok
etetése télen, a vadon élő és háziállatok megkülönböztetése, csoportosítása. Orvos gyógyító
munkája. Öltözködés és testrészek (természetismeret). - Testünk, testrészek, öltözködés (célnyelv).
- A finommozgások fejlesztése, a szem- és kéz mozgásának összehangolása, az alakfelismerés
gyakorlása. Az olvasás jelrendszerének elsajátítása: a hangok és betűk, az összeolvasás. A
betűelemek írása és kapcsolása. Szavak, szószerkezetek, mondatok, rövid szövegek hangos és néma
olvasása. Az olvasástechnika gyakorlása. A kis- és nagybetűk elsajátítása. A szabályos betűalakítás
és - kapcsolás: betűk, szavak, szószerkezetek, rövid mondatok írása (magyar nyelv és irodalom).Mondatok felosztása kisebb egységekre, halmazokba rendezése különböző szempontok szerint. Két
halmaz egyesítése, egy halmaz felbontása. Számok bontása két szám összegére, pótlás. Sorozatok,
függvények megoldása, összefüggések felfedezése: változások, periodikusság, ritmus, növekedés,
csökkenés. Grafikonok, szabályjátékok. Műveletek a tavaszi természet élőlényeivel (matematika).Tavaszi természet spontán és irányított megfigyelése (természetismeret). - Tárgyak, élőlények
tavaszi témába ágyazott ábrázolása. Tárgykészítés - díszítés (rajz). - Tavaszi témájú tárgyakkal,
élőlényekkel becslés, mérés, egymás mellé rendezés, méretazonosság megállapítása, azonos méretre
alakítása (technika). - Geometria: testek, síkidomok. Mérés. Mérőeszközök. Mértékegységek:
méter, kilogramm, liter. Az idő: hét, nap, óra. Valószínűség, statisztika. Események, ismétlődések
(matematika). - Eseményekkel kapcsolatos mondókák, dalok, játékok, egyszerű mesék (célnyelv). Népköltészeti és műköltészeti alkotások:mesék, mondókák, sorolók, rövid gyermekjátékok,
költemények. A mindennapi életből, a természeti környezetből vett rövid szépirodalmi művek,
versek és prózai alkotások, ismeretterjesztő művek. Könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés,
gyermeklexikonok. A beszéd, az ének és a mozgás összekapcsolása játékhelyzetekben (magyar
nyelv és irodalom). - Az tavaszi-nyári természettel kapcsolatos dalok (ének-zene). - Nyári természet
megfigyelése. Iskola, lakóhely környékének sajátosságai, nevezetességei (természetismeret). Közlekedésben való részvétel gyakorlása a kirándulás során. Gyalogos közlekedés szabályai.
Biztonságos tömegközlekedés (technika). - Utazással, térbeli és földrajzi viszonyokkal kapcsolatos
dalok (ének-zene). - Angol nyelvű gyermekdalok, mondókák utazással, világjárással kapcsolatosan
(célnyelv).
2. évfolyam
Bemutatkozás, bemutatás, ismerkedés, kapcsolatfelvétel személyesen és telefonon. Egyszerű
személyleírás, lakcím. „Mit szeretek, mit nem szeretek”. Tágabb család, barátok (célnyelv).- Az
ember életkori szakaszai, a fejlődés minőségi és mennyiségi jellemzői. Az emberi test részei,
testrészek jellemzése, arányai. Rész-egész viszony élőképek esetében. Az egészség és egyes
megbetegedések jellemzői (természetismeret). - Udvarias szokások a felnőttekkel és kortársakkal
való érintkezésben régen és most (magyar nyelv és irodalom). - Népi hagyományokhoz,
népszokásokhoz kapcsolódó dalok (ének-zene).- Személyes és közös élmények képi-plasztikai
feldolgozása. Jelenet ábrázolása rajzban, festményben, szoborban (rajz). - Környezetünk: lakóhely,
főbb épületek, ház, lakás, berendezési tárgyak, színek bővebb megismerése (célnyelv).Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek, képek közvetlen megfigyeléséből,
hallott és olvasott elbeszélő szövegekből, különböző médiumok anyagából. Mindennapi
élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. Önálló vélemény megfogalmazása eseményekről és
személyekről. A múlt emlékei környezetünkben (erkölcstan). - Felelgetős dalok az életből vett
szituációkról (ének-zene). - A helyes hangsúlyozás és hanglejtés kialakítása, szünettartás és ritmus.
Hangos és néma olvasás. Folyamatos olvasás. Nép- és műmesék, népdalok, találós kérdések, népi
játékok. A mese és a valóság különbsége. Történetek a mindennapi életből, a gyerekek
környezetéből, az iskola, az otthon, a családi kör, az állatvilág, a természet, a világmindenség
témaköreiből, jeles napokból, ünnepeinkből. Szemelvények gyermekregényekből (magyar nyelv és
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irodalom). - Történetek számbeli leírásának gyakorlása. Számfogalom a százas számkörben.
Eligazodás a tízes számrendszerben. Darabszám, mérőszám, sorszám. Számok helye a
számegyenesen.. Összeadás: összefüggés a tagok növelése, csökkentése és az eredmény változása
között. Szorzás: a tényezők felcserélhetősége (matematika).- Mozgás, számok, zenei ritmus
összekötése. Rendgyakorlatok. Járások ütemtartással, tapssal, dobbantással zenére, énekkel.
Gyermektánc koreográfiák (testnevelés). - Párosítók, hidas játékok, fogyó-gyarapodó játékok (énekzene). - A zeneiség eszközei a versben: ritmus, rím, ismétlődések. Az eszközszintű íráshasználat
alapozása. Hangtan: a hang és a betű. A betűrend alapszabályai. A szótagolás és az elválasztás
alapszabályai. A hangok zenei hatása. Szótan: a tő és a toldalék. Egyszerű és összetett szó.
Toldalékfajták. Mondattan: mondatfajták (magyar nyelv és irodalom).- Körülírás szóban az
időjárásról és az annak megfelelő öltözködésről, állatok világáról, étkezésről, élelmiszerekről,
konyhai eszközökről, vásárlásról, ünnepekről. Mondókák, dalok, játékok, egyszerű mesék angol
nyelven (célnyelv). - Nemzeti ünnepeink, jelképeink. Angol nyelvterületű országok emlékei.
Események, jelenségek időrendbe való állítása (erkölcstan). - Népi hangszerek megismerése és
használata, népi gyermekjátékok, gyermekdalok (ének-zene). - Művészeti élmény (pl. bábszínház)
megjelenítése síkban, térben. Tárgyak készítése könnyen alakítható anyagok anyagokból játékhoz,
ünnephez, meséhez (rajz). - Anyagok hasítása, csavarása, nyújtása, összenyomása. Papírkészítés
folyamata. Tárgyak készítése hagyományos kézműves technológiákkal természetes anyagokból
(háncsból, vesszőből, kukoricacsuhéból (technika).- Akadálypályák leküzdése a változatos
térirányok, magasságokhoz, mélységekhez alkalmazkodó mozgáscselekményekkel (testnevelés).Modellek készítése látszati rajz alapján, építőelemekből. A makett. Az elrendezés, az esztétikum és
az egyensúly szerepe (technika). - Az iskola környékének felszíni jellemzői, vizei. Felszínformák
jellemzése (természetismeret). - Vízhez szoktatás és úszás technikai alapjai (testnevelés). Közlekedési eszközök használati szabályai (technika). - Könyvtárlátogatás. A könyv részei,
illusztrációi. Szépirodalmi és ismeretterjesztő gyermekkönyvek ismerete. Gyermekfolyóiratok
ismerete. Dramatizált mesék. Történetalkotás szóban. Vázlatkészítés (magyar nyelv és irodalom). Lényeglátás képességét segítő lényegkiemelő feladatok. Az összeadás és szorzás kapcsolata. Az
összeadás, kivonás kapcsolata: pótlás, hiányos kivonás, összeg, különbség, a zárójel használata.
Szorzás és osztás kapcsolata (matematika). - Különböző mennyiségek, hosszúság, tömeg,
hőmérséklet, idő, térfogat és űrtartalom becslése, mérése. Különböző halmazállapotú anyagok
vizsgálata. A tiszta és szennyezett levegő és víz vizsgálata. Talajvizsgálatok (természetismeret). Gimnasztika. Szökdelések, ugrások. Hajítások újságpapír gombóccal, maroklabdával. Kúszások,
mászások bordásfalon. Feladatok függésben. Gurulóátfordulások előre-hátra. Gurulások a
szélességi és hossztengely körül. Helyváltoztatás padon, hason és hanyatt fekvésben, kéz-láb
támaszban, rákjárással, pókjárással, különböző keménységű felületeken. Fogójátékok. Húzások,
tolások, küzdő feladatok. Labdás játékok. Fogó játékok. Húzások, tolások, küzdő feladatok. Labdás
játékok. - Nyitott mondatok játékok kirakásával. Alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz
szerepe a nyitott mondat megoldásában. Egyenletesen növekvő vagy csökkenő sorozatok. Egyszerű
tapasztalati függvények. Geometria: testek, síkidomok, tükrözés. Sokszögek tulajdonságai. Mérhető
tulajdonságok, mérés. Adatok gyűjtése, ábrázolása, adatlejegyzés módszerei (matematika).
3. évfolyam
Ismerkedés, üdvözlései formák, személyi adatok, külső-belső tulajdonságok. Rokoni kapcsolatok,
családfa, barátok (célnyelv).- Az életkori változások jellemzése, a testi és lelki fejlődés jellemzői.
Helyes táplálkozás jellemzői (természetismeret).- Dalok az emberről és környezetéről (ének-zene).Mindennapi konfliktushelyzetek megoldási módjának felfedezése dramatikus játékokban.
Vélemény megosztása, beszélgetés, vita (erkölcstan).- Egyéni és közös élmények feldolgozása
festményben, rajzban, plasztikában. - Szólások és közmondások jelentése. Prózai művek és versek a
magyar és külföldi nép- és műköltészetből. A mindennapi kommunikáció szövegei (meghívó,

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

18

Kerettanterv két nyelven való tanításhoz

recept, hirdetés). Az olvasókönyv témakörei, a táj múltja és jelene (magyar nyelv és irodalom). Szókincsbővítés: tágabb környezetünk, tevékenységek, üzletek, épületek, természeti környezet,
élőlények és élőhelyeik, iskolai tanszerek, tantárgyak, vásárlás, számok 100-ig, mindennapi életünk:
napirend, hónapok, hét napjai, heti terv, idő, dátum kifejezése, szabadidő, szabadidős
tevékenységek, ünnepek (célnyelv).- A felolvasás gyakorlása. Az értelmező olvasás kialakítása. Az
ige jelentése. Az ige személyragjai és a személyes névmások. Az igeidők. Az igekötő szerepe az ige
jelentésében. Az ige és az igekötő kapcsolásának esetei. A főnév jelentésének fajtái: köznév és
tulajdonnév. A főnév toldalékolása. A tulajdonnevek helyesírása. A ragok helyes használata. A
melléknév és fokozás (magyar nyelv és irodalom). - Atlaszok, gyermeklexikonok használata. A
tanultak felhasználása új élethelyzetekben. Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával
kapcsolatosan. Mesehősök és történelmi hősök megkülönböztetése. A szépirodalmi és más fiktív
elbeszélések megkülönböztetése az igaz történettől (erkölcstan). - Könyvtár részei, állomány részei.
A szótárak szerkezeti jellemzői (betűrend, címszó), szótárhasználat. Lexikon és szótár egyező és
eltérő vonásai. A magyar nemzet nagy történelmi eseményei, jelképei, nemzeti emlékhelyeink,
ünnepek. Történetek feldolgozása a dráma eszköztárával, bábjátékkal. Ritmus, mozgás- és
beszédgyakorlatok. Fantáziajátékok (magyar nyelv és irodalom). - Események, történetek
illusztratív jellegű ábrázolása egy képben, közös megjelenítése képsorozatokban, például rajzos
napló egy kirándulásról. Mozgásábrázolás, változás fázisainak rögzítése (rajz). - Rendgyakorlatok.
Gimnasztika, 1-2-4-8 ütemű egyszerű szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok. Egyszerű
kéziszer-, társas-, bordásfal-, padgyakorlatok. Tükörkép gyakorlása bonyolultabb térirányokkal
(testnevelés).- Néptánc fajták magyar és angol nyelvterületű tájakról (ének-zene). - Játékos
testtartást javító és talpboltozatot erősítő gyakorlatok. Járások és futások. Szökdelések és ugrások.
Kötéláthajtási technikák (testnevelés). - Ritmushangszerek használata, egyszerű kétszólamú
gyermekdalok, népdalfeldolgozások (ének-zene). Népdalok szövegének tanulmányozása. Mondókák, dalok, játékok, mesék (célnyelv).- Szóbeli szövegalkotás, mint az írásbeli fogalmazás
alapozása. A szövegalkotás műveletei: anyaggyűjtés, címválasztás, a megfelelő lényegi gondolatok
válogatása, elrendezése, az időrend megállapítása. A szöveg tagolása, bekezdések. Az elbeszélő
fogalmazás írása. Az elbeszélés részei: bevezetés, tárgyalás, befejezés. A párbeszéd szerepe az
elbeszélő szövegben (magyar nyelv és irodalom).- Könyvtárhasználat. Elérhető helytörténeti vagy
közgyűjtemény felkeresése. Térkép, alaprajz megértése. Egyszerű alaprajzok és térképek olvasása,
értelmezése, összevetése valós terekkel. Elképzelt tér ábrázolása felülnézetből (pl. város, hely,
sátortábor), esetleg makettjének elkészítése. Konkrét útvonal megrajzolása emlékezetből (rajz). Nap járásának megfigyelése, modellezése, iránytű használata. Térképhasználat iránytűvel.
Útvonalrajz készítése. Települések összehasonlítása, jellemzése. Magyarország szépségei. A
felszínformák és az időjárás-elemek kölcsönhatásainak vizsgálata. Közlekedési lehetőségek
(természetismeret). - Egyszerű épület-makettek irányított megfigyelése megadott alaprajz szerint.
A közlekedés kialakulásának története. Utazás vasúton (technika).- Tükörkép gyakorlása
bonyolultabb térirányokkal (testnevelés). - Nagyítás, kicsinyítés, tükrözések, eltolás egyszerű
esetekben. Sorozatok, függvények, grafikonok. A téglalap és négyzet tulajdonságai, oldalak,
csúcsok száma. Hosszúság, kerület, terület, térfogat mérése. Idő mérése. Adatok megfigyelése,
gyűjtése, elemzése (matematika). - Adatgyűjtés a természet jelenségeivel kapcsolatosan. A
kísérletezés szabályai. Kölcsönhatások vizsgálata: hőmérséklet és halmazállapot-változásokkal járó
egyszerűbb kísérletek végzése, ezek megfigyelése a természetben. A víz egyes halmazállapot - jég,
víz, vízgőz - halmazállapot-változásai - olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, fagyás. Egyszerűbb
kémiai kölcsönhatások vizsgálata, az égés feltételei, veszélyei, tűzoltás szabályai. Az oldatok
keletkezése, jellemzése, szerepe. Az egyes mozgásformák vizsgálata (természetismeret).- Dobások
távolba és célba különböző méretű és súlyú labdával függőlegesen és vízszintesen. Lökések,
vetések, hajítások helyből és kilépésből. Gyakorlatok mágneses kölcsönhatások játékos
modellálására (testnevelés). - A mágneses kölcsönhatások vizsgálata. A felszínformák és az
időjárás-elemek kölcsönhatásainak vizsgálata. A fény és a hang (természetismeret).
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4. évfolyam
Tágabb környezetünk: országok, nemzetiségek, nyelvek, utazás, nyaralás, természeti környezet,
élőlények egyszerűbb jellemzése (célnyelv).- Kölcsönhatások vizsgálata és modellezése az élettelen
és élő természetre. Növények és állatok életfeltételei, évszakok szerinti viselkedése, kapcsolata,
egymásra utaltsága, tápláléklánc. Ember hatása az élőlényekre és az élettelen természetre
(természetismeret). - Az ember környezetével (természeti, társadalmi) kapcsolatos dalok. - A városi
és falusi élet összehasonlítása. Épített környezet, korszerű építések: épületek, utak, alagutak, hidak,
felüljárók, toronyházak. Egyszerű makettek készítése és a kész munka összehasonlítása a tervekkel.
Torony modellezése. Nézeti ábrázolás szabályai. Az emberi alkotással létrehozott terek esztétikai
követelményei (technika). - Környezetvédelem fontossága: anyag- és energiatakarékosság. Nemzeti
parkjaink. Magyarország-tájékozódás a térképen. Lakóhely jellegzetességeinek, természeti és
kulturális értékeinek megismerése, bemutatása. Hazánk nagytájainak, főbb jellegzetességeinek,
természeti és kulturális értékeinek megismerése, bemutatása. Angol nyelvterületű tájak legfőbb
jellegzetességeinek bemutatása (természetismeret). - Angol nyelvterületek és magyarok étel- és
italfajtái, egyszerű receptek, bevásárlás, főzés, étkezés az étterem, ételkínálat, fizetés, pénzfajták
(célnyelv).- Számfogalom 10000-es számkörben. Műveleti tulajdonságok kiterjesztése a tízezres
számkörre. Összeadás, kivonás, szorzás, osztás fejben kerek számok esetében. Szorzás, osztás
tízzel, százzal, ezerrel. Szöveges feladatok tevékenységekhez, rajzhoz kapcsolódva. Megkezdett
sorozatok folytatása adott szabály szerint (matematika). - Sorozatugrások. Dobásformák mozdulatai
különböző testhelyzetekből, bekötött szemmel. Kúszások, mászások, emelések, hordások. Gyertya.
Egyensúlyozó gyakorlatok. Támasz- és függőgyakorlatok. Emelés hídba. Tarkóállás. Zsugor
fejállás. Gurulóátfordulás előre, hátra terpeszállásból terpeszállásba. Függeszkedés bordásfalon
felfelé és lefelé. Labdavezetések, labdaátadások (testnevelés). - Mindennapi szabadidős
tevékenységek szókincsének bővítése (célnyelv). - A szabadidőben használható játék készítése
(technika). - Párbeszéd a mindennapi kommunikációban. Prózai és verses népköltészet, alkotások a
magyar és hazai a hazai etnikumok népköltészetéből. Népmesék, mondák, legendák, népdalok, nép
játékok, szokások. Tündérmese, állatmese, tréfás mese, láncmese. A mesék szerkezeti jellemzői,
mesemotívumok. A népdalok jellegzetes témái. Elbeszélések, regényrészletek (magyar nyelv és
irodalom). - Érzelmek kifejezése, azok felismerése a zenében. Angol és magyar gyermekdalok,
népdalok (ének-zene). - Hősök, érzelmi tartalmak, erkölcsi választások: konkrét élethelyzetekben
megtapasztalható erkölcsi fogalmak, magatartásformák, érzelmek, az életkornak megfelelő erkölcsi
választások és értékelésük. Megbeszélés csoportokban és közös álláspontra helyezkedés. Családi
történelem, magyar történelem és angol nyelvterületű országok legfőbb történelmi eseményeinek
játékos megismerésén keresztül az emberi döntések okozta következmények közös vizsgálata.
Történelmi szereplők viselkedésének vizsgálata. Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására
(erkölcstan). - Adott témához kapcsolódó élmény, hangulat feldolgozása síkban, térben. Sík- és
térformák jellemzői (rajz). - Síkidomok előállítása párhuzamos és merőleges vonalpárok
segítségével. Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése. Területmérés. Szögmérés. Táblázatok,
grafikonok készítése, leolvasása, értelmezése. Néhány szám számtani közepének értelmezése. Az
„átlag” kifejezés használata. - Matematika és informatika kapcsolata. Számítógép megismerése,
word dokumentumok szerkesztése, internet használata (informatika). - Tapasztalatok szerzése a
valós, a lehetséges, a lehetetlen és a valószínű megítéléséről. Mások véleményének türelmes
meghallgatása és figyelembe vétele. Közös álláspontra helyezkedés gyakorlása. Dramatizált történet
előadása közösen készített bábokkal (erkölcstan). - Versek a klasszikus és a kortárs magyar
irodalomból. Egyszerű szerkezetű gyermekregény. Az irodalmi szöveg művészi eszközei: néhány
alakzat; a megszemélyesítés, ritmus, rím, refrén. Véleményalkotás, vita. Kérdések feltevése. Lényeg
kiemelése, a befejezés értékelése. Vázlatkészítés. Fogalmazások készítése, helyesírási gyakorlatok.
Az igemódok. A tulajdonnév fajtái: személynév, állatnév, földrajzi név, márkanév, intézménynév,
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cím. A főnév ragos alakjai. A névutós és névelős főnév. A számnév és fajtái, a határozatlan
számnév fokozása, a keltezés. Tájékoztató szövegek: hirdetés, értesítés. A leírás és jellemzés
tartalmi, szerkezeti jellemzői, nyelvi eszközei, a bemutatás sorrendje. A levél tartalmi és formai
jellemzői, megszólítások, dátum. A levélboríték címzése. - Angol nyelvű levélírás, mondókák,
dalok, játékok és mesék (célnyelv).- Kerékpáros közlekedés szabályai. Helyi és távolsági
közlekedés (technika).
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Előzetes tudás és kulcsfogalmak, fogalmak rendszere:
Tananyag-előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

Magyar nyelv és irodalom
Minden egyes tananyagrésznél az előzetes tudás
meghatározása a „tartalmi/tudásbeli
előfeltételek” címszó alatt található.
1. évfolyam
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés

Az alapvető kommunikációs és illemszabályok
beszélgetés során használt legfontosabb
kifejezései: köszönés, bocsánatkérés, kérés.

Az olvasás-írás tanulásának előkészítése
Az olvasás jelrendszerének megtanítása.

Mondat, szó, hang, betű.
Betűfelismerés, összeolvasás, hangos olvasás,
néma olvasás, szótagolás, elválasztás,
hangsúlyozás. Magánhangzó, mássalhangzó.
Nagybetű, kisbetű, írásjel, ékezet, mondatzáró
írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltó jel, vessző.

Az írás jelrendszerének megtanítása.

Kisbetű. Nagybetű. Másolás. Betűkapcsolás.
Betűelem. Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű
betűk. Margó.

Irodalomolvasás, szövegértés.

A választott olvasmányok szókincse.

Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat. Önálló olvasás. Könyvtár. Könyvkölcsönzés.
Szabadpolc. Katalógus. Gyermeklexikon.
Társadalmi ismeretek.

Családtagok, ünnepek, közösség, gyermekfelnőtt és gyermek-gyermek kapcsolat.

Tánc és dráma

Népi gyermekjáték. Bábozás. Szerepjáték.
Mondóka, soroló, nyelvtörő.
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Tananyag-előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

2. évfolyam
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés.

Illemszabály. Udvarias szokás. Beszédlégzés.
Tempó, ritmus, hangsúly, hanglejtés.
Megszólítás. Rokon értelmű és ellentétes
jelentésű szavak. Kérés, reagálás, tudakozódás,
válaszadás.

Olvasási készség.

A választott olvasmányokban szereplő szókincs.
Memoriter. Folyamatos olvasás. Szótő.
Toldalék.

Irodalomolvasás, szövegértés.

Mesék. Népköltészet. Cím. Szereplő.
Cselekmény. Szépirodalmi szöveg.
Ismeretterjesztő szöveg. Verses forma. Találós
kérdés. A szövegekben szereplő szókincs.
Gyermekregény. Tartalom. Rím. Elbeszélés.

Íráskészség.

Betűalakítás, betűkapcsolás. Emlékezetből írás.
Elhelyezés. Bekezdés.

Nyelvtani és helyesírási ismeretek.

Betűcsere. Betűkihagyás. Tollbamondás. Javítás.
Nyelvtankönyv. Feladatfüzet. Szóköz. Az ábécé.

Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat. Könyv, folyóirat, újság, gyermekmagazin.
Könyv gerince, borítója, illusztrációi.
Tartalomjegyzék.
Társadalmi ismeretek.
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Tananyag-előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

3.évfolyam
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés.

Tegezés, magázás.

Irodalomolvasás, szövegértés.

Történelmi olvasmány. Monda.
Az olvasmányok szókincse. Házi olvasmány.
Meghívó, recept, hirdetés.

Olvasási készség.

Képes diákszótár. Vázlat. Időrend. Olvasmányok
szókincse.

Íráskészség.

Fogalmazás. Szósorok, bővülő mondatok.
Tisztázat.

Nyelvtani, helyesírási ismeretek.

Szófaj. Ige. Igeidők. Főnév. Melléknév. Igekötő.
Személyes névmás. Felkiáltó, óhajtó, felszólító
mondat. Kijelentő mondat. Kérdő mondat.

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás.

Elbeszélő fogalmazás. Diktált szövegek
szókincse. Bevezetés, tárgyalás, befejezés.
Tagolás. Előzmény, esemény, következmény.

Tanulási képesség - könyv – és
könyvtárhasználat.

Adat. Szótár. Lexikon. Gyermekfolyóirat.
Betűrend, címszó. Író. Kiadó. Kiadás éve.

Társadalmi ismeretek.

Olvasmányok szókincse.

Tánc és dráma.

Fantáziajáték. Ritmus- , mozgásbeszédgyakorlat.
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Tananyag-előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

4. évfolyam
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés.

Illemszabályok. Szituációs játékok. Társalgás,
felolvasás, memoriter. Szakszó.
Aktív és passzív szókincs. Szólások.
Közmondások. Illőség.

Irodalomolvasás, szövegértés.

Történelmi olvasmány. Híres emberek.
Elbeszélés. Olvasmányok szókincse.
Népköltészeti alkotás. Népmese. Monda.
Legenda. Népdal. Népi játék. Népszokás.
Tündérmese. Állatmese. Tréfás mese.
Láncmese. Ritmus, rím, refrén.

Olvasási készség.

Olvasmányok szókincse. Enciklopédia.
Véleményalkotás. Vita. Kritika.

Nyelvtani és helyesírási ismeretek.

Számnév, névelő, névutó. Igemód. Szófajok.
Tulajdonnév. Jelen idő, múlt idő, jövő idő.
Névutók.

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás.

Levél, levelezőlap. Megszólítás, elbúcsúzás,
dátum. Hirdetés, értesítés, meghívó.

Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat. Szótár, lexikon, sorozat. Kézikönyv. Vázlat.
Beszámoló. Mesegyűjtemény.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Célnyelv

Kulcsfogalmak, fogalmak

A lexikai egységek számát meghatározza az
Európai Tanács által kiadott szabályozás.

1. évfolyam
Előzetes tudás: nem szükséges
Témakörök: az én világom, család,
környezetünk, ünnepek, étkezés, testünk,
testrészeink.

2. évfolyam
Előzetes tudás: első osztályban tanított angol
nyelvi szókincs.
Témakörök: Az én világom, család,
környezetünk, időjárás, öltözködés, állatok
világa, étkezés, vásárlás, ünnepek, mondókák,
dalok, játékok.

3. évfolyam
Előzetes tudás: második osztályban tanított
szókincs.
Témakörök:
Az én világom, család, tágabb környezetünk,
természeti környezetünk, mindennapi életünk,
iskola, vásárlás, ünnepek, mondókák, dalok.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

A témakörök szókincse.
Köszönések; bemutatkozás.
Jókívánságok.
Dolgok azonosítása, megnevezése.
Kérés, megköszönés; bocsánatkérés.
Utasítás, felszólítás.

Témakörökhöz tartozó szókincsKöszönések; üdvözlések, megszólítás.
Információkérés és – adás.
Dolgok, emberek azonosítása, megnevezése.
Emberek, helyek leírása.
Tetszés - nem tetszés kifejezése.
Utasítások, felszólítások bővebben.

Témakörökhöz tartozó szókincs.
Információ kérése és adása különböző
szituációkban (vásárlás, iskola, szabadidő).
Dolgok, emberek azonosítása, megnevezése.
Egyetértés, egyet nem értés kifejezése,
vélemény kérése, kifejezése.
Képesség, felszólítás, tiltás.
Tetszés - nem tetszés kifejezése.
Utasítások adása.
Javaslattétel.
Udvarias kérés kifejezése.
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4. évfolyam
Témakörök: tágabb környezetünk, természeti
környezet, étkezés, mindennapi életünk, család,
életmód, ünnepek, mondókák, dalok, játékok.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörökhöz tartozó szókincs.
Emberek, helyek, állatok, folyamatok leírása.
Emberek, dolgok összehasonlítása.
Információ kérése és adása különböző
szituációkban.
További utasítások adása.
Udvarias kérés.
Segítség
felajánlása,
elfogadása,
figyelemfelhívás.
Javaslattétel, meghívás.
Térbeli viszonyok: irányok, helyek, méretek,
súly, űrtartalom egyszerű kifejezése.
Helyeslés és rosszallás.
Vélemény kérése, kifejezése.
Tetszés - nem tetszés.
Modalitás: akarat, kívánság, szándék.
Képesség, szükségletek kifejezése.
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Matematika
1. évfolyam
Számtan-algebra – számolási képesség
kialakítása az iskolában történik.

Számok nevei 0-20-ig. Hosszúság, szélesség,
tömeg, űrtartalom, összehasonlítás, összemérés,
növekvő és csökkenő sorrend.

Összeadások. Számok bontása két szám
összegére. Pótlás.- Számolási tudás húszas
számkörben.

Felcserélhetőség. Hozzáadás /összeadás, elvétel
/ kivonás. Halmaz egyesítése és bontása. Pótlás.

Sorozatok, függvények – Számolási képesség
húszas számkörben.

Tárgysorozat, ismétlődés, változás,
periodikusság, ritmus, növekedés, csökkenés.
Táblázat, nyíl, kapcsolat, párosítás.

Grafikonok, szabályjátékok - sorozatok előzetes
ismeretei.
Testek, síkidomok – tér- és síkbeli tájékozódó
képesség a korosztálynak megfelelő alapvető
szinten.
Mérés. Mérőeszközök. MértékegységekElőzetes számfogalom-építés.

Testek, alakzatok, síkidomok, térbeli alakzatok,
síktükör, tájékozódás, helymeghatározás.

Becslés, mérés, összehasonlítás, kirakás,
egyensúlyozás, mértékegységek nevei,
kapcsolatok, mérőeszközök nevei.
Biztos, lehetséges, de nem biztos, lehetetlen,
oszlopdiagram.

Valószínűség, statisztika. - Számfogalom
megléte 0-20-ig.
2.évfolyam
Számok nevei.
Számfogalom építése a 100-as számkörben.Számfogalom megléte a húszas számkörben.
Több, kevesebb, számolás kettesével,
Eligazodás a tízes számrendszerben, darabszám, hármasával, négyesével, ötösével, tízesével,
mérőszám, sorszám, számszomszédok.
darabszám, mérőszám, sorszám.

Összeadás és szorzás- első osztályos összeadási
műveletek.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tényező, felcserélhetőség, csoportosíthatóság,
összefüggés, tagok, eredmény.
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Szorzás és osztás – Az eddigi szorzás és
összeadás műveleti alapozása.

Felcserélhetőség, összeg, különbség, szorzás,
zárójel, háromtagú összeg.

Nyitott mondatok egy-két változóval. - Első
osztályos algebrai ismeretek.

Alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz.

Sorozatok, függvények – Szabályok felismerése, Szabály, növekedés, csökkenés, periodikusság,
követése.
számpárok, szám-hármasok, összefüggések.
Geometria: testek, síkidomok, tükrözés,
sokszögek tulajdonságai.-Első osztályos
geometriai ismeretek a testekről, síkidomokról.

Építés, tükörkép, összehasonlítás, kirakás,
befedés, másolás, vonalzó, sablon, téglalap,
négyzet, kocka, téglatest, kerület.

Mérhető tulajdonságok, mérés – első osztályos
mérési ismeretek.

Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, m, dm, cm,
kg, dkg, l, dl, óra, perc, nap, hét, hónap, év.

Adatlejegyzés módszerei – első osztályos
valószínűség, statisztika ismeretek.

Adatok, grafikon, oszlopdiagram, „biztos, nem
biztos, lehetséges”.

3. évfolyam
Számtan, algebra: számfogalom 1000-es
számkörben. Számok tulajdonságai,
nagyságrendje, képzési módjai, helyi és alaki
értéke, osztója, többszöröse, összeg-, különbség, szorzat-, hányados- és összetett alakjai. Második évfolyamban tanult algebrai
alapismeretek, számok 100-as számkörben.

Számok neve. Nagyságrend, oszthatóság,
számjegy helyi és alaki értéke, szám osztója,
szám többszöröse, „mindegyik”, „van olyan”,
„egyik sem”, „nem mind” kifejezések
használata.

Műveleti tulajdonságok, műveleti sorrend,
műveletek közötti kapcsolatok: összeadás,
kivonás, szorzás, osztás, összeg, különbség
szorzása – 2. osztályban tanult műveletek,
összeadás, kivonás, szorzás, osztás műveletei.

Tagok, tényezők, felcserélhetőség, műveleti
sorrend.

Nagyítás, kicsinyítés, tükrözések, eltolás –
második osztályban tanult tükrözések,

Nagyítás, kicsinyítés, eltolás, tükrözés.

Sorozatok, függvények, grafikonok: második
osztályban tanult sorozatok, elemek sorba
rendezése, szabályfelismerő képesség.

Sorozat, grafikon, párosítások, hozzárendelések.

Geometria: testek, síkidomok, a téglalap és a
négyzet tulajdonságai- második osztályos
geometriai tananyag.

Alakzat, kirakás, papírhajtogatás, nyírás,
tengelyesen tükrös alakzat, négyzet, téglalap,
eltolások.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Mérhető tulajdonságok- Második osztályban
alkalmazott mérések.

Egység, mennyiség, mérőszám. Kerületmérés,
körülkerítés, térfogatmérés. Át- és beváltások.

Valószínűség, statisztika: adatok megfigyelése,
gyűjtése, elemzése – Második osztályban tanult
adatlejegyzései módszerek.

Sejtés. Indoklás. Adatok megfigyelése, gyűjtése,
rögzítése, rendezése, ábrázolása, elemzése. Két
adat számtani közepe. Lehetséges, lehetetlen.
Biztos és véletlen.

4. évfolyam
Számtan: számfogalom 10 000-es számkörben – Számok bontása, képzése, római számírás
harmadik osztályos számfogalom - építési
neveinek gyakorlása.
ismeretek 1000-es számkörben.
Kerekített értékek.
Műveletek 10 000-es számkörben – harmadik
osztályos műveletek biztos alkalmazói tudása
(összeadás, kivonás, szorzás, osztás).

Becslés. Közelítő érték. Zárójel. Művelleti
sorrend.

Nyitott mondatok, szöveges feladatok- harmadik Igazsághalmaz. Próbálgatás. Közelítő módszer.
osztályos tananyag biztos tudása a nyitott
Állítások tagadása, nyitott mondat kiegészítése.
mondatok fejezetben.
Eredmény összevetése a valósággal.
Alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz.
Megoldási terv.
Sorozatok, függvények: sorozatok folytatása,
Osztályozás, szabályfelismerés,
összefüggések egyszerű sorozatok elemei között grafikonkészítés, elemi algoritmus. Képzési
– harmadik osztályban tanult sorozatműveletek, szabály.
függvények.
Geometria: testek, síkidomok, transzformációk- Testek másolása modellről. Testek építése
harmadik osztályos geometria tananyag
lapokból, testekből. Testháló. Merőleges és
alkalmazói szinten való tudása.
párhuzamos vonalpárok. Egybevágóság.
Elforgatás. Transzformáció.
Mérhető tulajdonságok, mérés – Harmadik
Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése
osztályos mérési gyakorlatok alkalmazói
alkalmi és szabvány egységekkel. Területmérés.
szinten.
Szögmérés. Szabvány mértékegység.
Területmérés lefedéssel. Területegységek.
Térfogatmérés kirakással.
Szögmérés derékszöggel, felével, negyedével.
Valószínűség, statisztika- harmadik osztályos
statisztikai, valószínűségi számítások.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Valószínű, kevésbé valószínű. Átlag. Véletlen.
Sejtés.
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Természetismeret
1. évfolyam
Óvoda és az iskola összehasonlítása – óvodai
életből származó tapasztalatok.

Épület, bútor, berendezés, öltözködés,
mosakodás, reggeli, ebéd, uzsonna, tanszerek,
játékok.

Az élettelen természet és az élőlények
érzékelhető tulajdonságok szerinti vizsgálata –
tapasztalatok a természetben és a tárgyi
környezetben, irányított megfigyelésekből
szerzett tapasztalat.

Látható tulajdonságok, színe, formája, hallható
tulajdonsága, hangja, zöreje, tapintható
tulajdonságok, érdes, sima, puha, kemény,
szaglás, finom illatú, kellemetlen szagú,
ízlelhető tulajdonság, savanyú, keserű, édes.
Időjárás, csapadék, szél, eső, száraz idő, hó,
növények és állatok nevei.

Az ember jellemző érzékelhető tulajdonságai, az
orvos gyógyító munkája, testrészek, tisztálkodás
- testséma ismerete, ön- és társismereti
játékokban való tapasztalatszerzés, tisztálkodási
alapvető szokások.

Magasság, hajszín, szemszín, bőrszín,
egészséges, beteg, orvos, testhőmérséklet,
gyógyszer, fürdés, zuhanyzás, szappan,
fogmosás, testrészek nevei.

Család, ünnep a családban – tapasztalatok
ünnepekről családban és gyermekközösségben.

Ünnepek nevei, a tárgyak, személyek neve az
ünnepléssel kapcsolatosan.

2. évfolyam
Mérések általi megfigyelések,
összehasonlítások- első osztályban szerzett
megfigyelési tapasztalatok.

Hosszúság, tömeg, hőmérséklet, idő, térfogat,
űrtartalom, becslés, mérés, összehasonlítás,
mértékegységek nevei.

Különböző halmazállapotú anyagok vizsgálata.

Jég, víz, vízgőz.

Erdő szintjeinek vizsgálata-tapasztalatok az erdő Bokor, cserje, lombkoronaszint, talajszint.
kinézetéről, növényzetéről.
3.évfolyam
Egészség-betegség, az életkori változások
jellemzése: tapasztalatok és irányított
megfigyelések az egészséges és beteg állapot
jellemzőiről.
Kísérletezés szabályai – munkafegyelemre való
képesség, megfigyelési képességek.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Egészséges, beteg, növekedés, változás,
testmozgás, táplálkozás, tisztálkodás
eszközeinek nevei.
Kísérletező készlet eszközeinek nevei.
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4. évfolyam
Kölcsönhatások vizsgálata – kísérletezések:
Becslés, mérés, kiegyenlítődés, halmazállapot,
tapasztalatok a kísérleti eszközök használatáról. olvadás, párolgás, lecsapódás, fagyás, égés,
tűzgyújtás, oldódás, oldószer, oldandó anyag,
mágnes, pólus, iránytű, fény, hang, szivárvány,
árnyék, mozgásfajta, homokasztal.
Az ember szerepe a környezetvédelembenKörnyezetszennyezés, tiszta és szennyezett
személyes tapasztalatok, megfigyelések tiszta és levegő, víz, talaj, szennyezésfajták nevei.
szennyezett környezetről.
Város-falu összehasonlítása- személyes
tapasztalat városokról, falukról.

Város, falu, település, ház, lakás, út, tér, utca,
park, bevásárlóközpont, hivatal, iskola, óvoda,
munkahely, egyetem, épületek nevei.

Ének-zene
1. évfolyam
A négy évszak és a család témáihoz tartozó
dalok – éneklési képesség.

A kiválasztott énekek szókincse.

2. évfolyam
Népi hagyományokhoz, népszokásokhoz
kapcsolódó dalok,népi hangszerek – előzetes
tapasztalat népi hagyományokról, népi
hangszerekről.

A dalok szókincse, a kiválasztott népi
hangszerek nevei, lüktetés, ritmus, dallam,
néptánc.

3.évfolyam
Dalok az emberek társas viszonyairól ember és A dalok szókincséhez tartozó kifejezések. Ütem.
természet kapcsolatát bemutató dalok – éneklési Szolmizációs hangok: lá, szó, mi, re, dó.
képesség, ritmuskövetés képessége.
4. évfolyam
Érzelmek kifejezésével kapcsolatos dalok –
megfelelő éneklési képesség, szolmizálási és
ütemtartási képesség.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

A dalok szókincséhez tartozó szavak, összes
szolmizációs hang.
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Az ábrázolt alkotásokhoz tartozó szókincs.
Rajz és vizuális kultúra
1. évfolyam
Kiemelés, hangsúly.
Alkotás- formák, vonalak, színek használatának
képessége.
Bábszínház, szereplők, kirándulás, helyszín,
2. évfolyam
élmény, az élményekhez tartozó szókincs.
Alkotás- személyes és közös élmények
feldolgozása különböző technikákkalélményszerzés, tapasztalatszerzés, a
legalapvetőbb technikák alkalmazásának tudása
(festés, rajzolás, tépés stb.).
Tárgykészítés, tárgydíszítés- előzetes
A tárgyak és a díszítési stílusok, fajták
tapasztalatok, vizsgálatok népművészeti tárgyak elnevezése.
körében.
3.évfolyam
Események, történetek illusztratív jellegű
elbeszélő ábrázolása egy képben, közös
megjelenítése képsorozatokban – események
megfigyelése, elemzése, részekre, cselekvésekre
való bontása és ábrázolási lehetőségeinek
összegzése.
Térkép, alaprajz készítése, makett készítése –
előzetes tapasztalatok térképhasználatról és
makettekről.
4. évfolyam
Adott témához kapcsolódó élmény, hangulat
feldolgozása síkban, térben.

Egyszerű tárgy, épület modellezése- az előző
évfolyamon tanult makett- készítés lépései.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Az események elemzéséhez tartozó szókincs,
ábrázolási technikák nevei. Képsorozat, fázis,
egymás utániság, részekre bontás. Vátozás
fázisai.

Felülnézet, kicsinyítés, aránymérték, útvonal,
alaprajz. Körülhatároló- és jelölő vonal.

Ellentétek, színkontraszt, vonalkontraszt,
kiemelés, vonalvastagság, szimmetria,
asszimmetria, élmény, hangulat,
megszemélyesítés.
Modell, makett, közlekedési eszköz, épület.

33

Kerettanterv két nyelven való tanításhoz

Tananyag-előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

Technika és életvitel
1. évfolyam
Ismerkedés az anyagokkal- a természetes és
mesterséges környezet anyagainak előzetes
vizsgálati tapasztalatai.

Termések, levelek, szalma, nád, hajlíthatóság,
fűzhetőség, törés, faragás, hajtogatás, tépés,
sodrás, nyírás, olló, vonalzó, csiszolópapír,
mintázó eszköz.

Építés, alkotás egyéni elképzelés vagy minta
Építőkocka, építés, modell.
alapján- konstruáló képesség megfelelő
fejlettségi foka óvodai építőjátékok által szerzett
tapasztalattal.
Gyalogos közlekedés szabályai.

Gyalogos átkelőhely, közlekedési lámpa, járda,
úttest.

2. évfolyam
Papírkészítés – papírfajták ismerete.

Papírkészéshez tartozó kifejezések: tépés,
szűrés, szárítás.

Modellek készítése látszati rajz alapján –
konstruáló képesség és modellek szerepének
ismerete.

Modell, makett, látszati rajz, elrendezés,
esztétikum, egyensúly, nagyítás.

Házimunkák végzése - otthoni tapasztalat a házi Söprés, porszívózás, takarítás, felmosás,
munkák gyakorlati elvégzéséből a gyermek
ablaktisztítás, mosogatás, mosás,
életkorának megfelelően.
takarítóeszközök.
Közlekedési eszközök használati szabályai –
tapasztalat közlekedési eszközök használatáról

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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leszállás-jelző, forgalom-irányítás, biztonsági
öv.
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Tananyag- előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

3. évfolyam
Környezet tárgyainak anyagai, eredete,
újrahasznosíthatósága – újrahasznosítással
foglalkozó üzem látogatása.

Környezetbarát, újrahasznosítható, természetes
alapanyagú.

Nyírás, szövés, fonás, faragás gyakorlása
konkrét feladatokon keresztül- előzetes
ismeretek a technikák alkalmazásáról.
4. évfolyam
Egyszerű makettek készítése terv alapján.
Torony modellezése.-Előzetes makett-építő
tapasztalatok.

Szerszámok és technikák elnevezései.

Makett, torony,statika, tájolás.

Testnevelés
1.-2. évfolyam
Rendgyakorlatok – alkalmazkodási képesség,
ütemtartás.

Vezényszavak, vigyázz, pihenj, kettős vonal,
kettős oszlop, köralakítás.

Gimnasztika – előzetes gimnasztikai alapozás az Gyakorlatok elnevezése.
óvodában.
Járások, futások – előzetes tapasztalatok az
óvodából.

Különböző fajta járások és futások nevei.
Dobogás, trappolás, osonás, lopakodás stb.

Szökdelések, ugrások – előzetes tapasztalatok az Szökdelések, ugrások elnevezései.
óvodából.
Dobások, hajítások - előzetes tapasztalatok az
óvodai torna foglalkozásokról.

Maroklabda, zsinór, vízszintes, függőleges, cél.

Kúszások, mászások – előzetes tapasztalatok az Kúszás, mászás, bordásfal, átbújás, kéz- lábóvoda torna foglalkozásairól.
támasz.
Egyensúlyozások – előzetes tapasztalatok az
óvoda torna foglalkozásairól.

Pad, zsámoly, szekrénytető, vonal, guggolás,
négykézláb, pók-rákjárás, térdfelhúzás.

Játékok – játékok során szabálytartás képessége. Játékok nevei és egyedi kifejezései.
Úszás – vízbiztonság érzése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Tananyag-előzetes tudás
3- 4. osztály
Játékos testtartást javító feladatok és játékok,
talpboltozatot erősítő gyakorlatok – helyes
testtartás ismerete.

Kulcsfogalmak, fogalmak

Testtartás, talpboltozat.

Járások változó ritmusban és ritmustartással,
változó távokon és irányokkal, egyéb járások,
járásból különböző testhelyzetek felvétele –
járás és futás előzetes ismeretek az első két
évfolyamról.

Guggoló támasz, törökülés, hason, hanyatt
fekvés, ütemtartás.

Futások, rajtok – futástechnika az első két
évfolyamról.
.
Kúszások, mászások, emelések, hordások –
előzetes technikai gyakorlás az első két
évfolyamon.

Tartós futás, futás akadályokon keresztül, rövid
távú gyors futás, guggolórajt, állórajt.

Támasz- és függésgyakorlatok – első két
évfolyam támasz- és függésgyakorlatai.

Társhordás csípőn, talicskázás. Sorverseny.
Váltóverseny.

Emelés hídba. Tarkóállás. Zsugor fejállás.
Gurulóátfordulás előre, hátra, terpeszálllásból
terpeszállásba. Fellendülés kézállásba
bordásfalnál. Függeszkedés bordásfalon felfelé
és lefelé. Gyűrűn, két kötélen, bicska, fészek,
zsugorlefüggés, gyertya.

Gyermek- és népi táncok - ütemtartás képessége. Tánclépések nevei.
Úszás technikája – az első két évfolyamon tanult Merülés, lebegés, siklás, kar- és lábtempó.
úszástechnikai alapok.

Informatika
4.évfolyam
Word program használata – számítógép
funkciójának az ismerete

Billentyűzet, szövegszerkesztés, formázás,
kiemelés, mentés, mappa.

Levelezés-internet szerepének ismerete.

Postafiók, levélírás, levélküldés.

Internet használata, adatgyűjtés az internetről –
internet szerepének az ismerete.

Keresőprogram.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Tananyag- előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

1-2. évfolyam
Beszélgetések a szép és csúnya, jó és rossz
fogalmáról – a gyermek egyéni eddigi
tapasztalatai a mindennapi életből.

Szép, előkelő, lelkesítő, boldog; csúnya,
visszataszító, undorító, gonosz.

A családi élet eseményeinek megfigyelése,
élethelyzetek közös értelmezése, eljátszása –
alapvető dramatizálási ismeretek az óvodából.

Megfigyelés, eljátszás, döntés, elhatározás,
események kifejezései.

Az emberi tevékenységek szerepe a természeti, Épít, rombol, hasznos, káros, segít, tönkretesz.
tárgyi és társas környezet alakításában – előzetes
tapasztalatok a mindennapi életből.
3-4. évfolyam
Hősök, érzelmi tartalmak, erkölcsi választások, Felelősség, választás, döntés, ítélet, befolyás,
értékelésük – előzetes tapasztalatok a
következmény.
mindennapi életből valamint irodalmi, történeti
olvasmányok által.
Szakmák, hivatások és a velük járó felelősségek Szakmák, hivatások nevei.
bemutatása – előzetes tapasztalatok, ismeretek a
mindennapi életből.
Önkifejezés dramatizáláson keresztül – első két
év dramatizáló technikái.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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II. Anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület
Az anyanyelvi kommunikáció a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését
és értelmezését foglalja magába szóban és írásban. Tartalmazza a hallott és olvasott szöveg értését,
a szövegalkotást, a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek
során. Feltétele a megfelelő szókincs, a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete.
Az anyanyelvi és irodalmi nevelés olvasni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását
segíti.
A tanítás beszélgetések és olvasmányok révén tartalmakkal tölti fel az érzelmi kapcsolatok iránti
igényüket, átélhetik a gyermekek az együttműködés érzését és élményét is. A nyelv és
irodalomtanítás tehát bátorító, önbizalmat növelő, ezzel is az önismeretet elősegítő nevelés; a
játékosság, az alkotóképesség fejlesztő támogatása, az életkorra jellemző érdeklődés, kíváncsiság
kielégítése és irányítása az olvasás, az önművelés felé.

II. 1. Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
A műveltségi terület lehetőséget ad a kulcskompetenciákra épülve a következő kiemelt fejlesztési
feladatok érvényesülésére: énkép, önismeret; hon- és népismeret; európai azonosságtudat –
egyetemes kultúra; aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, környezettudatosságra nevelés.
A kulturált nyelvi magatartásra való felkészítés a magyar nyelvi és irodalmi nevelés
alapkövetelménye. A kulturált nyelvi magatartás feltételezi a szituációhoz, a címzetthez, a témához
való rugalmas alkalmazkodást, a figyelmet a másik ember beszédének gondolati, értelmi tartalmára,
az együttműködés képességét a partnerekkel. Fokozatosan bővülő követelmény a szóhasználat, a
mondatfonetikai eszközök és a nem verbális kifejezőeszközök (testbeszéd) összehangolása. A
kommunikációs nevelés célja, hogy a tanulókban kialakuljon a különféle beszédműfajok
felfogásának és alkalmazásának, a konfliktusok felismerésének és megítélésének képessége, az
életkorban elvárható kritikus magatartás a manipulációs szándékokkal szemben. Hozzátartozik
ehhez a kommunikáció lényegének és tényezőinek megértése, az író, a mű és az olvasó
viszonyának, mint sajátos kommunikációnak felfogása. A fejlesztés része az életkornak megfelelő
tájékozottság a médiumok szerepéről az egyén és a társadalom életében, valamint a leggyakoribb
tömegkommunikációs műfajok kifejezésmódjának ismerete.
A szövegértés fejlesztése az iskolai képzés szintjeinek megfelelően az eredményes tanulás és
önképzés feltétele. A kellő mélységű szövegértés az alapja az életkornak megfelelő tempójú, minél
teljesebb megértést biztosító olvasás. A szövegértéssel szorosan összefügg a nyelvi eszközök és a
jelentés kapcsolatának megfigyelése, felfogása, a különféle tartalmú és rendeltetésű, a mindennapi
életben és az iskolai tanulmányokban előforduló élőszóbéli és írott szövegek szerkezetének,
jelentésrétegeinek fokozódó önállóságú értelmezése. Ehhez elengedhetetlen az aktív és passzív
szókincs folyamatos gazdagodása, az alapvető helyesírási szabályok készségszintű alkalmazása.
A szövegalkotás képességének folyamatos fejlesztése kiemelkedően fontos feladat. Ez magában
foglalja a köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos kifejezésmód kialakításán kívül a képzelet,
az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítását. Az elsajátítandó műfajok köre a hétköznapi
történetmondástól az olvasónaplóig, az érvelő fogalmazásig, a szóbeli felelettől a kiselőadásig
terjed. Mindez többféle képesség együttes meglétét kívánja meg: élőszóban a helyes hangképzést,
beszédlégzést, a szöveg- és mondatfonetikai eszközök biztonságos használatát, írásban pedig a
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tanulási igényeknek megfelelő íráskészséget, rendezett, olvasható írást.
A tanulási képesség fejlesztése, az ismeretfeldolgozási technikák megtanítása valamennyi tantárgy
együttes feladata, de jelentős szerepet kell vállalnia ebben a magyar nyelv és irodalom tanításának
is. Ezt teszi például olyan szövegfeldolgozó eljárások megismertetésével, mint a lényegkiemelés,
tömörítés, szövegkiegészítés, jártasság kialakításával a verbális és vizuális információ együttes
kezelésében. A szellemi munka technikájának elsajátításához szorosan kapcsolódik a könyvtári
munka megismertetése, tapasztalatszerzés a segédkönyvek, szak- és ismeretterjesztő irodalom
használatában, ismeretek az anyaggyűjtés és -rendezés módszeréről, a forrásfeldolgozás és az idézés
etikai és formai követelményeiről. A könyvtári gyakorlatnak ki kell terjednie a modern
technológián alapuló információhordozókra is. A tanulási képesség fejlesztésének fontos állomása a
mindennapi élethez, irodalmi vagy egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó témák önálló feldolgozása,
illetve az ezek módszerébe való fokozatos bevezetés is.
A magyar nyelv életének és rendszerének ismerete és ennek révén a tudatos nyelvszemlélet
fokozatos kialakítása kiemelkedő feladata az anyanyelvi nevelésnek. Ebben a képzési szakaszban
meghatározó a leíró nyelvtani ismeretek megszilárdítása. Kezdetben elegendő a felismerés és
megnevezés a fogalmi meghatározás szintjén, valamint a nyelv rendszerére vonatkozó tudás önálló,
biztonságos alkalmazásának fejlesztése mind az írásbeli, mind a szóbeli megnyilatkozásokban. A
jól elsajátított leíró nyelvtani ismeretek adják a nyelvhelyességi kérdésekben való tudatos döntésnek
és a helyesírási biztonságnak az alapját. Az irodalmi művek feldolgozásában feladat annak
megláttatása, hogy a mű jelentése, hatása, szépsége és a nyelvi kifejezésmód szoros kapcsolatban áll
egymással. A grammatikai, jelentéstani ismeretek nemcsak az egyéni nyelvhasználat igényesebbé
tételét, az irodalmi művek jobb megértését szolgálják, hanem segítik az idegen nyelvek tanulását is.
Az eredményes nyelvi ismeretnyújtásnak együtt kell járnia a nyelvszemlélet gazdagodásával: a
magyar nyelv sajátosságainak, szépségének felismerésével, értékeinek megőrzésére vállalt
felelősséggel.
Az irodalomoktatás legfőbb célja az olvasóvá nevelés. Ennek feltétele, hogy az irodalmi
olvasmányok élményt, örömet, szórakozást nyújtsanak ahhoz a felismeréshez, hogy az
irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények forrása. Az irodalomértés
alapvető feltétele a szövegelemző eljárásokban való tájékozottságon kívül annak belátása is, hogy
az irodalmi jelentés a szövegből, illetve a mű és az olvasó érzelmi, gondolati kapcsolatából bontható
ki. Az olvasott művekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, emberi kapcsolatok alkalmasak
arra, hogy fogékonnyá tegyék a 6-10 éves diákokat érzelmeik és élettapasztalataik gazdagítására,
erkölcsi ítéletalkotásra, lehetőséget adjanak a véleményalkotásra és -nyilvánításra. Az
irodalomolvasás motivációját megerősítheti a diákok aktuális életproblémáival rokon kérdéseket
tárgyaló művek közös értelmezése, megvitatása.
Alapítványunk vezetősége több éve munkakapcsolatban áll Adamikné dr. Jászó Annával, akinek
külön engedélyével tesszük be akkreditált magyar nyelv és irodalom tantervét saját tantervünkbe.
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II. 1. 1. Magyar nyelv és irodalom
A kétnyelvű program magyar nyelv és irodalom óráin előnyben részesítjük az analizáló –
szintetizáló és a hangoztató - elemző - összetevő olvasástanítási módszerrel tanító programokat.
Adamikné dr. Jászó Anna programja mellett programunk nyitott például Meixner Ildikó magyar
nyelv és irodalom akkreditált programjára is.
Tankönyvek:
Adamikné dr. Jászó Anna tankönyvcsaládjai (A mesék csodái / A világ csodái / Mesék földjén,
hadak útján, - sorozat a Dinasztia Könyvkiadó gondozásában), valamint Lovász Gabriellával
közösen írt intenzív-kombinált program (Gyermekvilág, General Press Kiadó) alkalmazhatók. Az
alapítvány képviselői közös szakmai munkát végeznek Adamikné dr. Jászó Annával a kétnyelvű
tantárgyak témaköreit követő olvasókönyvek kidolgozásában.
Célok és feladatok:
-

A kisgyermek elindítása a tudatos nyelvhasználat képességének kialakulása felé.
Az olvasás és a kézírás megtanulása.
Az alsó tagozatra jellemző nyelvi képességek és az irodalomolvasás integrált fejlesztése.
Személyiségfejlesztés az olvasmányok segítségével (természet, család, haza, népünk
múltja).

Fejlesztési követelmények:
-

A megfelelő olvasási és íráskészség.
Az irodalom és az olvasó kapcsolatának alakítása, a szövegértés fejlesztése.
A szövegalkotási képesség formálása; a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus
fokozatos alakítása.
A tanulási képesség fejlesztése, ismeretfeldolgozási technikák tanítása.
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1. évfolyam

Heti óraszám: 7
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés
Az olvasás-írás tanulásának előkészítése
Az olvasás jelrendszerének megtanítása
Az írás jelrendszerének megtanítása
Irodalomolvasás, szövegértés
Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat
Társadalmi ismeretek
Tánc és dráma
Memoriter

.

Megjegyzés:
A kerettantervben az 1. évfolyam végén nincsenek a továbbhaladáshoz szükséges
meghatározott feltételek, teljesítmények. Az elvárható teljesítmény: a szavak pontos
olvasása és írása, az olvasottak megértése.
A kerettanterv a belépő tevékenységeket adja meg, nem szól az addig tanultak ismétléséről,
felszínen tartásáról. Ezt tartalmazza a „tartalmi/tudásbeli előfeltételek” rovat.
A helyi tantervben a „ fejlesztési követelmények” rovat az optimális szintet tartalmazza, a
kerettantervben szereplő „a továbbhaladás feltételei” rovat a minimumot adja meg.
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés
Jellemzők:
A téma az óraszámban nem jelenik meg, gyakorlatait folyamatosan kell végezni az egész
tanév során. A tanév elején a gyerekek beszédkészségét fel kell mérni, a beszédhibákat fel
kell deríteni. A szóbeli nyelvhasználatot az egyéni sajátosságoknak megfelelően
folyamatosan és differenciáltan kell fejleszteni.
Célok és feladatok:
-

A köznyelvi kiejtés kialakítása, legalábbis közelítés a köznyelvi kiejtéshez (regionális
köznyelvi kiejtés), az egyéni lehetőségek figyelembevételével.
A beszédtevékenység fejlesztése (szókincs, mondatalkotás, mondatkapcsolás), az argó
szavak és kifejezések kerülése.
A beszédértés fejlesztése.
Alapvető kommunikációs és illemszabályok kialakítása.
A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás előkészítése.
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Fejlesztési követelmények:
-

-

Pontos artikuláció, jó ritmusú, közepes tempójú, érthető és tagolt beszéd; a
beszédhangok időtartamának megtartása.
Az életkornak és az olvasmányoknak megfelelő szókincs, ép mondatok alkotása, néhány
összefüggő mondat alkotása.
A beszéd tartamának megértése.
A mindennapi nyelvi érintkezés formáinak ismerete, a tanító utasításainak követése, a
kortárscsoportban kommunikációs kapcsolat létesítése, a kortársakkal és a felnőttekkel
való megfelelő kommunikáció.
Néhány összefüggő mondat alkotása képek és/vagy kérdések segítségével; néhány
összefüggő mondat leírása.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

A hatéves gyerektől elvárható beszéd és beszédértés.
A hatéves gyerektől elvárható nyelvi tudatosság, emlékezet, figyelem,
érzelemgazdagság, absztrakciós képesség.
Megfelelő ritmusérzék, tempó.
A beszédhibáktól való mentesség (az élettani pöszeség kinövése).

Témakörök, tartalmak:
-

A helyes beszédlégzés, artikuláció, időtartam.
A kijelentő és a kérdő mondat helyes hanglejtése.
A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatai.
Szókincsfejlesztés.

Belépő tevékenységformák:
-

-

Helyes légvétel, gazdálkodás a levegővel, helyes hangindítás.
Helyesejtési gyakorlatok: hangképzés (artikuláció), a beszédhangok időtartama, szó- és
mondathangsúly, hanglejtés.
Ritmus, tempó: mondókák, versek tanulása, előadása.
Alkalmazásuk az olvasásgyakorlásban, a felolvasásban, a memoriterekben.
Kommunikációs gyakorlatok: köszönés, visszaköszönés, megszólítás, bemutatkozás,
kérés, kérdezés, válaszadás, ajándékozás, köszönés, felelgetős mondókák előadása
párokban, együttműködés a társakkal.
Érzelmek kifejezése némajátékkal.
A szókincs bővítése, pontosítása szómagyarázattal.
Szövegalkotási gyakorlatok: nyelvtanilag helyes mondatok alkotása, néhány mondat
összekapcsolása, egy-egy történet befejezése.
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Ajánlott tanítási módszerek:
-

Beszélgetés, a helyes megoldások ismételtetése.
Kommunikációs helyzetgyakorlatok, szerepjátékok (tanító-gyerek, gyerek-gyerek).
Az ábécéskönyv verseinek megtanítása, mondása kórusban, párokban, egyénenként.
Differenciálás: a beszédhibásokkal való foglalkozás, a kiejtési hibák javítása.

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- a tanulók beszédének tartalmi és formai jellemzői, viselkedéskultúrájuk.
Az olvasás-írás tanulásának előkészítése
Jellemzők:
Az előkészítő szakasz hathetes, 48 óra. Párhuzamosan folyik az olvasás és az írás előkészítése.
Középponti feladata a nyelvi tudatosság fejlesztése, ez felbontó (analizáló) és építő (szintetizáló)
gyakorlatokat jelent, melyeket később is folytatni kell. Szorosan kapcsolódik a beszédfejlesztési
gyakorlatokhoz.
Célok és feladatok:
-

A nyelvi tudatosság fejlesztése: annak a tudatosítása, hogy beszédünk mondatokból áll, a
mondatok szavakra bonthatók, illetőleg a szavak mondatokká fűzhetők.
A szavak szótagolása, a szótagok összerakása szavakká.
A szavak hangokra bontása, a hangok összerakása szavakká.
A hangok sorrendjének a megfigyeltetése a szavakban (szerialitás).
A hangok szóbeli helyének a megfigyeltetése.
A megfigyelőképesség fejlesztése, összehasonlítások.
Az írás előkészítése: rajzolás, az irányok gyakorlása, a betűelemek megtanítása, írásuk
és kapcsolásuk, sormintázás.

Fejlesztési követelmények:
-

-

A beszéd mondatokra, a mondatok szavakra, a szavak szótagokra és hangokra való
bontása; a hangok és a szótagok összerakása szavakká, a szavak összefűzése
mondatokká, néhány mondat összekapcsolása. Az analizáló és szintetizáló képesség a
hang- és betűtanítás során tökéletesedik, az előkészítő szakaszban még nem várható el
minden gyerektől a készségszint.
A feladatfüzet gondolkodtató gyakorlatainak a megoldása (összehasonlítások, rajzok
kiegészítései, elemek ismétlése stb.).
A betűelemek írásának és kapcsolásának megtanulása.
A „mondat, szó, szótag, hang” terminusok, valamint a betűelemek nevének ismerete.
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Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

A hatéves gyerektől elvárható beszéd és beszédértés.
A hatéves gyerektől elvárható figyelem, emlékezet, absztrakciós képesség, nyelvi
tudatosság.
Megfelelő ritmusérzék, tempó.

Témakörök, tartalmak:
-

-

A beszéd, valamint a beszédészlelés és –értés fejlesztése.
A mondat felbontása szavakra, a szavak felbontása szótagokra, hangokra, a hangok
összerakása szavakká, a szótagok összerakása szavakká, a szavak összerakása
mondatokká.
A mondat, a szó, a szótag, a hang szavak használata.
A hangok sorrendisége.
Tájékozódás a testsémán: kezesség, irányok, tájékozódás a térben, síkban; a relációs
szókincs (alatt, fölött stb.) megtanulása.
A finommozgások fejlesztése, a szem és a kéz mozgásának összehangolása; az
alakfelismerés gyakorlása.
A betűelemek megtanítása, írása és kapcsolása.

Belépő tevékenységformák:
-

-

A beszédészlelés és –értés fejlesztése mesehallgatással, beszélgetéssel.
A nyelvi tudatosság fejlesztése az ábécéskönyv eseményképeihez és feladataihoz
kapcsolódva: a kép segítségével mondatok alkotása, szavak gyűjtése, jelentésük
megbeszélése, mondatba foglalások; beszélgetés a képről és a kép esetleges mögötte
tartamáról (az értelmező olvasás előkészítése); a hangok érzékeltetése hangutánzással, a
szavak első hangjának felismerése, szavak szótagolása, szavak hangokra bontása
segítséggel (a kép alatt virágok jelzik a hangok számát) és segítség nélkül.
A tájékozódás, a relációs szókincs elsajátítása az eseményképek és a munkafüzet
feladatai segítségével.
A helyes testtartás és írásszokások kialakítása.
A betűelemek alakítása és kapcsolása, először nagy alakban, utána közepes méretben,
majd egyre kisebbedő méretben az írás-előkészítőben, utána az előírt írásfüzetben.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

Beszélgetés, mesemondás, felolvasás.
Játékos szemléltetés, módszeres bemutatás (egyre kisebbedő méretben).
Az írásmunkák alakelemzése (kezdőpont, vonalvezetés, végpont), javítása.
A népi gyermekjátékok bevonása (testséma, vonalak – párhuzamos, egyenes,
hullámvonal – érzékeltetésére).
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Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatosan.
Szempontjai:
- helyes bontás és összerakás,
- helyes testtartás, ceruzafogás,
- helyes vonalvezetés.
Az értékelés itt még erősen viszonylagos, egyrészt azért, mert a gyerekek nagyon különböznek
egymástól, másrészt még idő kell az elsajátításra. Fontos a tapasztalatcsere, azt javasoljuk, hogy a
tanító őrizzen meg néhány füzetet viszonyítás céljára.
Az olvasás jelrendszerének megtanítása
Jellemzők:
-

-

Az olvasás és az írás tanítása párhuzamos. a hang- és betűtanító óra után a betű vázolása
következik, az olvasást gyakorló óra után a betű írása. A nagybetűknél a vázolás és az
írás egy órán történik, az olvasásgyakorló órából lehet az írásgyakorlásra időt szakítani
szükség szerint.
A kisbetűk tanítása február közepéig, a nagybetűk tanítása május végéig tart.

Célok és feladatok:
-

A hang-betű megfelelések megtanítása, gyors betűfelismerés.
Az összeolvasás megtanítása: szótagolva, hangos olvasással.
A hangos olvasás elsajátítása és fejlesztése.
A néma olvasás megalapozása.
Az értelmes (értő) olvasás elsajátítása.
Az olvasási kedv felkeltése, a könyvek iránti érdeklődés megalapozása.

Fejlesztési követelmények:
-

A betűk ismerete, a betűknek megfelelő hangok kiejtése, a betűk összekapcsolása.
Szavak pontos kiolvasása (30 szó percenként).
A szóhangsúly helyes alkalmazása.
A hangosan elolvasott szöveg megértésének bizonyítása kérdések alapján.
A némán elolvasott szöveg megértésének bizonyítása válaszadással és feladatvégzéssel.
Minimális képesség az önellenőrzésre: nehézség esetén szótagolás.
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Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

Megfelelő szintű beszédtevékenység és nyelvi tudatosság.
Megbízható szótagolási képesség.
Az írásbeli kommunikáció céljának és szabályainak ismerete (gondolatközlés, az írás
elhelyezése a papíron).
Megfelelő szintű absztrakciós képesség (alakfelismerés és lényeges jegyek alapján).

Témakörök, tartalmak:
-

-

Az olvasás jelrendszerének elsajátítása: a hangok és a betűk megtanítása; az
összeolvasás megtanítása.
Szavak, szószerkezetek, mondatok, rövid szövegek hangos és néma olvasása. Az
olvasástechnika gyakorlása.
Nyelvtani fogalmak tapasztalati úton való megismerése: mondat, szó, hang,
magánhangzó, mássalhangzó, szótag, rövid és hosszú hangok, egy-, két-, háromjegyű
betű, az ábécé, kisbetű, nagybetű, ékezet.
A nagybetűk, valamint a mondatzáró írásjelek használatának a megfigyeltetése, az
írásjelek nevének megtanulása: pont, kérdőjel, felkiáltójel (vessző).

Belépő tevékenységformák:
-

A hangoknak megfelelő kisbetűk és nagybetűk használatának gyakorlása, a betűknek
megfelelő hangok helyes kiejtése.
A betűk összeolvasása: szótagolással, majd egybeejtéssel.
Szavak, szószerkezetek, mondatok hangos olvasása, értelmezése.
A hangos olvasás gyakorlása, az olvasás pontosságának fejlesztése.
A néma olvasás megalapozása követő olvasással és feladatok megoldásával.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

-

Beszélgetésből kiinduló tanítás (az ábécéskönyv eseményképének felhasználása, az
előkészítés során elsajátított analizálási és szintetizálási gyakorlatok szinten tartása,
fejlesztése).
Hangoztató-elemző-összetevő módszer, analizáló-szintetizáló módszer
Hangtanításon alapuló betűtanítás.
Mindig a hangot tanítjuk: „s” betű, „k” betű; a betű nevét (es, ká) csak az év végén, az
ábécével tanítjuk meg.
A szavak azonnali hangos, szótagoló kiolvasása, majd egybeejtése és értelmezése.
A néma olvasás fejlesztésének megkezdése a feladatfüzet segítségével.
Az elolvasott történet elmondása (kérdések segítségével).
A tanító állandó mintaadása.
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Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai: a szavak pontos kiolvasása (dekódolása), értelmezése.
Szintfelmérés: a tanév végén.
Szempontjai: olvasástechnika, kérdésekre adott válasz; néma olvasás feladatmegoldással.
Az írás jelrendszerének megtanítása
Jellemzők:
-

Az írástanítás párhuzamos az olvasástanítással, a kisbetűket február közepéig, a
nagybetűket május végéig tanítjuk.
Az álló írást tanítjuk.
Az írott betűformát a nyomtatottból vezetjük le, a betűelemekkel magyarázzuk.

Célok és feladatok:
-

Az írott betűk alakításának és kikapcsolásának megtanítása.
Az írástechnika fejlesztése, az összerendezett írásmozgás kialakítása.
Az írás eszközjellegű használatának megalapozása.

Fejlesztési követelmények:
-

A kis- és a nagybetűk biztonságos alakítása és kapcsolása.
Rendezett, olvasható, tiszta íráskép.
Az írásmunka gazdaságos és esztétikus elhelyezése.
Szavak hibátlan másolása (betűkihagyás, és betűcsere nélkül).
Rövid mondatok leírása másolással és (látó-halló) tollbamondással.
Szavak írása emlékezetből.
Az írástechnikai hibák önálló javítása.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

Megbízható hanganalízis.
Az írás higiéniai feltételeinek ismerete, szabályainak megtartása.
A kéz bizonyos fokú ügyessége (ez fejlődik).
A betűelemek ismerete.
Az irányok és a relációs szókincs ismerete.
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Témakörök, tartalmak:
-

A kis- és a nagybetűk elsajátítása.
A szabályos betűalakítás és –kapcsolás: betűk, szavak, szószerkezetek, rövid mondatok
írása.
Az írástechnika folyamatos fejlesztése.
Az írásmunka gazdaságos és esztétikus elhelyezésének megtanítása.
Az önellenzés és a hibajavítás szokásának kialakítása.

Belépő tevékenységformák:
-

A szabályos betűalakítás és –kapcsolás gyakorlása. Valamennyi betűkapcsolási típus
gyakoroltatása.
Szavak, hangokra bontása és a hangok sorrendjének megfigyeltetése.
Szavak, szószerkezetek, mondatok írása másolással írott vagy nyomtatott mintáról.
Legalább két, legfeljebb hat betűből álló szavak írása: látó-halló előkészítés után
tollbamondással és önálló írással.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

Az íráshoz szükséges pihent állapot és nyugalom biztosítása.
A higiéniai feltételek biztosítása.
A helyes eszközhasználat megtanítása egyenkénti igazítással.
Mintaadás, az alakítás elmagyarázása (folyamatírás).
Rövid idejű, de rendszeres (mindennapos) gyakorlás.
Állandó javítás és javíttatás.

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- A betűk alakítása és kapcsolása: olvashatóság, folyamatosság, tetszetősség.
- A betűk arányai, hosszanti vonalak párhuzamossága, a betűk vonalfolytonossága,
szabályos kapcsolása.
- A betűk megfelelő sűrűsége, a szóközök megfelelő nagysága (betűnyi)
- Az ékezetek megléte (azonnali kitételüket javasoljuk).
- A margó megtartása, arányos elhelyezés.
- Optimális sebesség (8-10 szó percenként).
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Irodalomolvasás, szövegértés
Jellemzők:
Párhuzamosan folyik a szövegértő olvasás fejlesztése és az elemi irodalmi ismeretek megtanítása.
Az ábécéskönyv szövegeit hangosan kell olvasni és beszélgetve, hangosan feldolgozni. A néma
olvasást kívánó feladatok a feladatfüzetben vannak, s egyenlőre kiegészítésül használjuk őket.
Célok és feladatok:
-

A szövegértő olvasás elsajátítása.
Az olvasási kedv felébresztése.
A szépirodalmi és az ismeretterjesztő szövegek megkülönböztetésének megtanítása.
A szépirodalmi szövegen belül a mese, néhány népköltészeti műfaj, az elbeszélés
felismerésének megtanítása.
A próza és a vers különbségének észrevéttetése.

Fejlesztési követelmények:
-

A szövegértés bizonyítása a kérdésekre adott válaszokkal, a tartalom elmondásával,
feladatok megoldásával.
A tanult műfajok felismerése.
A vers és a próza felismerése.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

A beszéd megfelelő fejlettsége.
Megfelelő olvasástechnika (betűismeret, összeolvasás).

Témakörök, tartalmak:
- Népköltészeti és műköltészeti alkotások: mesék, mondókák, sorolók, rövid
gyermekjátékok, költemények.
- A mindennapi életből, a természeti környezetből vett rövid szépirodalmi művek, versek
és prózai alkotások, ismeretterjesztő művek.
- Az olvasottak tartalmának és címének összefüggése.
- A próza és a vers különbsége.
Belépő tevékenységformák:
-

A szereplő, a helyszín és az események elmondása.
Kapcsolat keresése az olvasott szöveg és a tanuló saját élményei, tapasztalatai között.
Mesemondás, képről való beszélgetés, történetmondás, az olvasmány eseményeinek
elmondása kérdések segítségével.
A vers hangulatának átérzése, ritmizálása a tanító segítségével.
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-

Az olvasott szöveg megértésének bizonyítása elmondással, feladatmegoldással,
illusztrációval.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

A tanító bemutató olvasása.
Beszélgetésen alapuló szövegfeldolgozás, ha szükséges, részenként.
Szintetizáló olvasás, az olvasottak összefoglalása szóban (kérdések segítségével, az
olvasmány szavainak, kifejezéseinek felhasználásával).
A folyamatolvasás alkalmazása (előfeltevések alkotásával).
A differenciáláshoz az olvasókönyvi szövegek (meseregények) önálló folytatása,
beszámolás az olvasottakról.
A feladatfüzet indokolt bekapcsolása az olvasmánytárgyalásba (a néma olvasáson
alapuló feladatmegoldás megtanítása).

Ellenőrzés/értékelés:
-

Folyamatos megfigyelés.

Szempontjai:
- helyes válaszadás,
- jó feladatmegoldás,
- az év végi felmérő megoldása.
Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat
Jellemzők:
Programunkra jellemző az önálló olvasásra és tanulásra való ösztönzés. Célszerű egy
osztálykönyvtárt létesíteni, s ezeket a könyveket kéznél tartani. Természetesen adódik a könyvtár
felkeresése is. Javasoljuk, hogy a tanító építsen ki kapcsolatot a könyvtáros tanárral. Maga is hozza
be éppen aktuális olvasmányait az osztályba, legyen példa saját olvasásszokásaival.
Célok és feladatok:
-

Az önálló feladatvégzés lépéseinek alapozása.
A könyvtárban való tájékozódás elkezdése.

Fejlesztési követelmények:
-

A válogató olvasás alkalmazása könnyebb helyzetekben.
A könyvtár használatának alapvető ismerete (beiratkozás, kölcsönzés).
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Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

A szövegértő olvasás elemi foka.
Sok tanítói felolvasás.

Témakörök, tartalmak:
-

Az önálló feladatmegoldás lépéseinek alapozása (a feladat elolvasása, megértése,
megoldása).
Könyvtárlátogatás. A könyvtár szolgáltatásai: könyvkölcsönzés, viselkedés a
könyvtárban, olvasási szokások kialakítása. egy gyermeklexikon megismerése.

Belépő tevékenységformák:
-

A válogató olvasás elkezdése: kérdésekre válasz keresése ismert szövegből.
Látogatás a könyvtárban képeskönyvek, mesekönyvek, ismeretterjesztő művek
megismerése.
A könyvtárban szokásos viselkedési szabályok megtanulása.
Szavak magyarázata a gyermeklexikon segítségével.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

Részletek felolvasása az ajánlott könyvből, az érdeklődés felkeltése kérdésekkel,
előfeltevésekkel, véleményalkotással (folyamatolvasással).
Az olvasmányokról való beszámolók meghallgatása stb.

Ellenőrzés, értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Társadalmi ismeretek
Jellemzők:
A társadalmi ismeretek beépülnek a beszélgetésekbe és az olvasmányokba. Igazodnak a gyerekek
egyre táguló környezetéhez. Céljuk az erkölcsi nevelés, a beilleszkedés, elsősorban példák adásával.
Témakörök, tartalmak:
-

A szűkebb és a tágabb család, a családtagok kapcsolatai.
A gyerekek helye a családban.
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Belépő tevékenységek:
-

A gyermek környezetében élők cselekedeteinek megfigyelése
Beszámoló saját életének eseményeiről.
A közösség élete: ünnepek, összefogás nehéz helyzetekben, részvétel közösségi
tevékenységében.
Jeles napok: karácsony, húsvét, nemzeti ünnepeink: március 15.
- Az irodalomban megjelenített gyermek-felnőtt kapcsolat megbeszélése.
Tánc és dráma
Jellemzők:
A tánc és dráma beépül a beszélgetésekbe és az olvasmányok feldolgozásába. Céljuk a
sokoldalú szemléltetés, a hagyományőrzés, az önkifejezés könnyebb, ösztönösebb szintjének
biztosítása.
Témakörök, tartalmak:
A beszéd, az ének és a mozgás összekapcsolása játékhelyzetekben.
Belépő tevékenységek:
-

Énekes népi gyermekjátékok előadása (például: Bújj, bújj, zöld ág).
Játszásuk az órákon, elsősorban az előkészítő időszakban, később inkább a szünetekben.
Utánzó játékok.
Az olvasott történetek előadása bábozással, szerepjátékokkal.

Memoriter
Öt-hat szabadon választható vers, két-három népköltészeti mondóka, soroló, nyelvtörő.
A továbbhaladás feltételei:
Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges
feltételt, az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.
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2. évfolyam

Heti óraszám: 7
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés
Olvasási készség
Irodalomolvasás, szövetértés
Íráskészség
Nyelvtani és helyesírási ismeretek
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás
Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat
Társadalmi ismeretek
Tánc és dráma
Memoriter

Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés
Jellemzők:
A tanév elején a gyerekek beszédkészségét fel kell mérni. A beszédtevékenység és a
beszédértés hiányosságait fel kell deríteni, különös tekintettel a hanganalízisre és
sorrendiségre. A hangok helyes képzésére továbbra is ügyelni kell, az esetleges
beszédhibákat gyógyítani kell. A kiejtés fejlesztésében fokozatosan előtérbe kerülnek a
mondat- és szövegfonetikai eszközök. A téma gyakorlatait folyamatosan kell végezni az
egész tanév során.
Célok és feladatok:
-

-

A köznyelvi (regionális köznyelvi) kiejtés további fejlesztése, az egyéni lehetőségek
figyelembevételével.
A beszédtevékenység fejlesztése (szókincs, mondatalkotás, mondatkapcsolás,
szövegalkotás) a mondanivaló árnyaltabb kifejezése céljából; az argó szavak és
kifejezések kerülése.
A beszédértés fejlesztése (a nyelvi tudatosság további fejlesztése, a hanganalízis
tökéletesítése).
A kommunikációs képességek fejlesztése szerepjátékokban.
A szóbeli és az írásbeli szövegalkotás elemeinek elsajátítása (a fogalmazástanítás
előkészítése).

Fejlesztési követelmények:
-

Pontos artikuláció, jó ritmusú, közepes tempójú, érthető és tagolt beszéd. A
beszédhangok időtartamának megtartása. A nyelvi szabályoknak és a mondanivalóknak
megfelelő hangsúly és hanglejtés alkalmazása.
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-

Az életkornak és az olvasmányoknak megfelelő szókincs, ép mondatok alkotása. 5-6
mondatos összefüggő szöveg alkotása.
A beszéd megbízható tagolása, hangokra bontás. A mondanivaló megértése.
Kommunikáció páros és csoportos helyzetekben az illemszabályoknak megfelelően.
Néhány összefüggő mondat leírása (fogalmazástechnikai gyakorlatok).

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

A hétéves gyerektől elvárható beszédtevékenység és beszédértés (egyrészt tiszta
artikuláció, másrészt megbízható analizálási képesség).
Jó absztrakciós képesség. Megbízható emlékezet. Kitartóbb figyelem (minimum 20
percnyi intenzív figyelem). Érzelem- és képzeletgazdagság.
Jó ritmusérzék, megfelelő tempójú munkavégzés.
A beszédhibáktól való mentesség.
Az írásbeli szövegalkotás előfeltétele a szóbeli szövegalkotás megfelelő színvonala és az
írni tudás.

Témakörök, tartalmak:
-

-

Helyes beszédlégzés.
Helyesejtési gyakorlatok: hangindítás, artikuláció, a beszédhangok időtartama, a
hangkapcsolatok helyes ejtése. A mondat- és szövegfonetikai eszközök szerepe: tempó,
ritmus, hangsúly, hanglejtés.
Szókincsfejlesztés.
Udvarias szokások a felnőttekkel és a kortársakkal való érintkezésben.
A megszólítás.

Belépő tevékenységformák:
-

Légzőgyakorlatok: szavak, szószerkezetek, mondatok, mondókák utánmondása.
A hangok időtartamának érzékeltetése a szavakban (a nyelvtankönyv és a feladatfüzet
gyakorlatainak felhasználásával).
A mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a beszédben és hangos olvasáskor,
különös tekintettel a hangsúlyra (az értelmes olvasás kialakításával párhuzamosan).
Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak értelmezése, gyűjtése.
A gyűjtött szavakkal mondatalkotás, hiányos szöveg kiegészítése.
Beszélgetés adott vagy választott témáról, képekről, az olvasókönyv olvasmányairól,
személyes élményekről.
A beszélgetőtárshoz igazodó udvarias nyelvhasználat, a nem verbális eszközöknek a
beszédhelyzethez alkalmazkodó használata: kommunikációs gyakorlatok, a kérés,
reagálás, tudakozódás, válaszadás helyes formái. Szituációs játékok a kulturált nyelvi
viselkedés gyakorlására.
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Ajánlott tanítási módszerek:
-

-

Beszélgetések, szituációs játékok.
A feladatfüzetek hangsúlygyakorlatai (jelölésekkel), szerepváltásos gyakorlatai (hogyan
mondhatta x, y és hogyan mondanád te); a nyelvtankönyv játékos szóoszlopai, versei az
időtartam-gyakorlatokra igen alkalmasak. Az olvasólapok oppozíciós (kel-kell)
gyakorlatai.
Differenciálás: a még meglévő beszédhibák javítása a feladatfüzet mondókáinak
felhasználásával, szótagoltatás, mondatbontási és szóbontási gyakorlatok, szükség
szerint.

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- a tanulók beszédének tartalmi és formai jellemzői,
- a tanulók viselkedéskultúrája,
- az olvasás és a memoriterek értékelésében az egyik szempont a helyes beszéd.
Olvasási készség
Jellemzők:
Az első év végén nincsenek továbbhaladási követelmények, tehát lehetnek az osztályban
bizonytalanul olvasók. A többség valószínűleg a szóolvasás szintjén van. a lemaradókkal külön
kell foglalkozni. A többséget át kell lendíteni a szóolvasás szintjéről a szólamolvasás szintjére,
ez a hangsúlyos olvasást jelenti. Még a hangos olvasás legyen előtérben a néma olvasást
fokozatosan lehet bevezetni.
Célok és feladatok:
-

A szövegértő olvasás képességének a fejlesztés.
A hangos és a néma olvasási technika fejlesztése.
az olvasási kedve, a könyvek iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása.
A könyv információforrás értékének felismerése.

Fejlesztési követelmények:
-

Ismert és gyakorolt szövegnek a folyamatos, a kiejtési normának megfelelő olvasása,
megfelelő szókapcsolat- és mondatformálással.
Felkészülés után folyamatos, szöveghű felolvasása egyszerű szerkezetű, 4-6 soros
szövegnek, a szókapcsolatok megtartásával.
Némán olvasott fél vagy egyoldalnyi szöveg megértésének igazolása
feladatmegoldással.
A téma megnevezése, tanítói segítséggel cím rendelése a szöveg logikai egységeihez, a
lényeg kiemelése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

55

Kerettanterv két nyelven való tanításhoz

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

Pontos és megfelelő sebességű hangos olvasás (30 szó percenként).
Némán olvasott egy-két mondatos szöveg megértésének az igazolása válaszadással és
feladatvégzéssel.
A szótagoló olvasás képessége.

Témakörök, tartalmak:
-

A helyes hangsúlyozás és hanglejtés kialakítása, szünettartás és ritmus.
Hangos és néma olvasás. Folyamatos olvasás.

Belépő tevékenységformák:
-

-

-

Szavak, szószerkezetek, mondatok helye hangsúllyal való olvasása (az olvasástechnika
gyakorlása: pontos összeolvasás; az időtartam szerinti olvasás; a szókapcsolatok
egybeolvasása a jelölések segítségével, majd szabadon; az összetett szavak helyes
hangsúlyozás jelölések segítségével, majd önállóan).
Toldalékos szavak, pontos kiolvasása.
Szünettartás a mondaton belül és a mondatok között. A helyes hanglejtés gyakorlása a
kijelentő és a kérdő mondatokban.
A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok helyes olvasása (másképp ejtjük – másképp írjuk).
A sorvégi átmenetek megszakítás nélküli olvasása.
A természetes beszéd tempójának megfelelő hangos olvasás, hangos olvasás előzetes
felkészülés után.
A hangos és a néma olvasás gyakorlása, a néma olvasás gyakorlása feladatvégzéssel.
Ajánlott tanítási módszerek:
Változatos olvasástechnikai gyakorlatok, az olvasólapok segítségével a nehéz
betűkombinációk (meggyőz, világoszöld), az összetéveszthető betűk (b-d), a szóvégek, a
toldalékos szavak gyakorlása. Az újrakezdések, a szórészek megismétlésének
kiküszöbölése.
Folyamatos analizálási és szintetizálási gyakorlatok, a szótagolás állandó gyakorlása.
A hangsúlyos olvasás kialakítása a jelölések segítségével (a szólam a szövegnek
hangsúlytól hangsúlyig terjedő része).
A néma olvasás feladatvégzéses ellenőrzésének szóbeli megismétlése.
A válogató olvasás fokozott alkalmazása.
Bevezetés a hosszabb szövegek olvasásába (hosszú magyar népmesék), a
folyamatolvasás technikájának alkalmazásával.

Ellenőrzés/értékelés:
- Folyamatos megfigyelés.
- Szempontjai:
- olvasástechnika: pontosság, helyes ejtés, folyamatosság, a természetes beszédhez közeli
tempó,
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-

szövegértés: tájékozódás a szövegben: adatok kiemelése; a cím szerepe; a szereplők, az
események, a helyszín felismerése.
Szintfelmérés év elején, félévkor és tanév végén.

Irodalomolvasás, szövegértés
Jellemzők:
A másodikos olvasmányok egy része a mesék világához kapcsolódik, a másik része a gyerekek
mindennapi életéhez. Elkezdődik a szövegelemzésbe való bevezetés: a nagyobb összefüggések
megfigyelése.
Célok és feladatok:
-

Az irodalmi ismeretek megalapozása népköltészeti és irodalmi alkotások olvasásával.
A közvetlen környezettel és a társadalommal kapcsolatos ismeretek megalapozása
irodalmi és ismeretterjesztő szövegek olvasásával.
A tanulás tanításának a megalapozása.
A kreativitás fejlesztése.

Fejlesztési követelmények:
-

Az olvasott művek tartalmának felfogása.
Az olvasott művek címének, szereplőinek megnevezése, cselekményének felidézése.
A szépirodalmi és az ismeretterjesztő szövegek megkülönböztetése.
A verses forma felismerése.
Legalább egy, az olvasókönyvön kívüli olvasmány elolvasása, rövid szóbeli beszámolás
az olvasottakról.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

Megfelelő beszédtevékenység (szókincs, mondat- és szövegalkotás).
A szövegértő olvasás jó színvonala.

Témakörök, tartalmak:
-

-

Népköltészeti és műköltészeti alkotások a klasszikus, a kortárs hazai és határon túli
magyar irodalomból.
Nép- és műmesék, népdalok, találós kérdések, népi játékok.
A mese és a valóság különbsége.
Történetek a mindennapi életből, a gyerekek környezetéből az iskola, az otthon, a
családi kör, az állatvilág, a kert, a mező, a vizek, az erdők és a hegyek, a világmindenség
témaköreiből, a jeles napokról és ünnepeinkről. Szemelvények gyermekregényekből.
A cím és a tartalom viszonya.
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-

A zeneiség eszközei a versben: ritmus, rím, ismétlődések.

Belépő tevékenységformák:
-

-

A mű témájának, eseményeinek, szereplőinek megállapítása. A szereplők
cselekedeteinek értékelése, következtetés tulajdonságaikra. Az események
összefoglalása, a lényeges gondolat kiemelése.
A cím és a tartalom összefüggésének megfigyeltetése.
Az olvasott művek szóhasználatának megfigyeltetése.
Az ismeretlen kifejezések értelmezése.
A verses forma felismerése, a ritmus jelzése tapssal. A rímek felismerése, a mesére
jellemző nyelvi fordulatok felismerése.
A mese és az elbeszélés megkülönböztetése, néhány mesefajta felismerése.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

-

Bemutató olvasáson alapuló részenkénti szövegfeldolgozás.
Szintetizáló olvasás, a tartalom elmondása.
A feladatfüzet szómagyarázatai, rajzos szemléltetésének bemutatása, szövegfeldolgozó
feladatai.
A folyamatolvasás alkalmazása (előzetes ismeretek, előfeltevések, megbeszélés és vita,
véleményalkotás, kérdésfeltevések, rajzolás, dramatizálás – alkalmanként, egy-két
tevékenység hangsúlyozásával).
A szövegfeldolgozáshoz kapcsolódó változatos olvasásgyakorlás.

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés:
- válasz a tanító kérdéseire,
- feladatmegoldások a szövegértés néma olvasásos ellenőrzésekor.
Íráskészség
Jellemzők:
A tanév elején ajánlatos a betűk alakításának és kapcsolásának ismétlése. Az egész tanév
folyamán gyakoroljuk a kapcsolásokat, erre előírt írásfüzet szolgál. Szükség van a tanító
rendszeres javító munkájára, a javítások javítását is ellenőrizni kell.
Célok és feladatok:
-

A szabályos betűalakítás és betűkapcsolás továbbfejlesztése.
Az összerendezett írásmozgás továbbfejlesztése.
A lendületes írás alakításának elkezdése.
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-

Az írás eszközjellegű használatának, kialakításának elkezdése.

Fejlesztési követelmények:
-

Szabályos betűalakítás és kapcsolás.
Rendezett, tiszta, olvasható íráskép.
Az írásmunka gazdaságos és esztétikus elhelyezése a papíron, a sorok kitöltése és az
elválasztás helyes alkalmazása.
Hibátlan másolás két-három percig. Rövid mondatok írása betűcsere és betűkihagyás
nélkül tollbamondással és emlékezetből írással.
Az ékezetek és a mondatvégi írásjelek pontos írása.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

Tökélete hanganalízis és betűismeret.
A kéz összerendezett mozgása.
Figyelem és igényesség, az írás etikai normáinak az ismerete (megbecsülöm az olvasót
azzal, hogy tisztességes írásmunkát adok a kezébe).

Témakörök, tartalmak:
-

Betűismeret és – kapcsolás.
Írásszokások.
Az eszközszintű íráshasználat alapozása, elsősorban a feladatfüzetek rövid írásos
feladataival, a füzetbe írt gyakorlatokkal.

Belépő tevékenységformák:
-

A betűismeret megerősítése. Betűalakítások, betűkapcsolások gyakorlása.
Az írástechnika folyamatos fejlesztése másolással, tollbamondással és emlékezetből
írással: szavak, szószerkezetek, két-három mondat leírása.
Az írásmunka gazdaságos és esztétikus elhelyezésének a megtanítása.
Az önellenőrzés és a hibajavítás szokásának a további fejlesztése, gyakorlása.
Az írás és tartalmi tevékenységek (néma olvasás ellenőrzése, nyelvtan,
fogalmazástechnikai gyakorlatok) fokozatos összekapcsolása, az igényesség
megtartásával. Eleinte rövid és egyszerű feladatokon.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

Az íráshoz szükséges pihent állapot és nyugalom biztosítása, a higiéniai feltételek
megtartása, ügyelés a helyes eszközhasználatra.
Mintaadás, folyamatírás: az alakítás, a kapcsolás, az elhelyezés együttes végzése (a
tanítóval).
Rövid, de mindennapos gyakorlás.
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-

Az idő biztosítása az átnézésre és az önellenőrzésre.
Állandó javítás és javíttatás.
A hanganalízis állandó gyakorlása.
A nyelvtankönyv / feladatfüzet feladatainak felhasználása.

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- a betűk alakítása és kapcsolása: olvashatóság, folyamatosság, tetszetősség;
- a betűk arányai, a hosszanti fonalak párhuzamossága, a betűk vonalfolytonossága,
szabályos kapcsolása;
- a betűk megfelelő sűrűsége, a szóközök arányossága;
- az ékezetek szabályos kitétele, megléte;
- optimális sebesség;
- az írásmunka elhelyezése (margó, bekezdések), tisztasága.
- Szintfelmérés: a tanév elején, félévkor és a tanév végén.
Nyelvtani és helyesírási ismeretek
Jellemzők:
A tanév elején ajánlatos a betűk alakításának és kapcsolásának ismétlése. Az egész tanév
folyamán gyakoroljuk a kapcsolásokat, erre előírt írásfüzet szolgál. Szükség van a tanító
rendszeres javító munkájára, a javítások javítását ellenőrizni kell.
Célok és feladatok:
- A szabályos betűalakítás és betűkapcsolás továbbfejlesztése.
- Az összerendezett írásmozgás továbbfejlesztése.
- A lendületes írás alakításának elkezdése.
- Az írás eszközjellegű használatának, kialakításának elkezdése.
Fejlesztési követelmények:
-

Szabályos betűalakítás és kapcsolás.
Rendezett, tiszta, olvasható íráskép.
Az írásmunka gazdaságos és esztétikus elhelyezése a papíron, a sorok kitöltése és az
elválasztás helyes alkalmazása.
Hibátlan másolás két-három percig. Rövid mondatok írása betűcsere és betűkihagyás
nélkül tollbamondással és emlékezetből írással.
Az ékezetek és a mondatvégi írásjelek pontos írása.
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Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

Tökéletes hanganalízis és betűismeret.
A kéz összerendezett mozgása.
Figyelem és igényesség, az írás etikai normáinak az ismerete (megbecsülöm az olvasót
azzal, hogy tisztességes írásmunkát adok a kezébe).

Témakörök tartalmak:
-

Betűméret és –kapcsolás.
Írásszokások.
Az eszközszintű íráshasználat alapozása, elsősorban a feladatfüzetek rövid írásos
feladataival, a füzetbe írt gyakorlatokkal.

Belépő tevékenységformák:
-

A betűismeret megerősítése. Betűalakítások, betűkapcsolások gyakorlása.
Az írástechnika folyamatos fejlesztése másolással, tollbamondással és emlékezetből
írással: szavak, szószerkezetek, két-három mondat leírása.
Az írás és a tartalmi tevékenységek (néma olvasás ellenőrzése, nyelvtani,
fogalmazástechnikai gyakorlatok) fokozatos összekapcsolása, az igényesség
megtartásával. Eleinte rövid és egyszerű feladatokon.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

Az íráshoz szükséges pihent állapot és nyugalom biztosítása, a higiéniai feltételek
megtartása ügyelés a helyes eszközhasználatra.
Mintaadás. Folyamatírás: az alakítás, a kapcsolás az elhelyezkedés együttes végére (a
tanítóval).
Rövid, de mindennapos gyakorlás.
Az idő biztosítása az átnézésre és az önellenőrzésre.
Állandó javítás és javítómunka
Állandó javítás és javíttatás.
A hanganalízis állandó gyakorlása.
A nyelvtankönyv feladatainak felhasználása.
A feladatfüzet gyakorlatai és ellenőrzésük.
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Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- a betűk alakítása és kapcsolása: olvashatóság, folyamatosság, tetszetősség;
- a betűk arányai, a hosszanti vonalak párhuzamossága, a betűk vonalfolytonossága,
szabályos kapcsolása;
- a betűk megfelelő sűrűsége, a szóközök arányossága;
- az ékezetek szabályos kitétele, megléte;
- optimális sebesség;
- az írásmunka elhelyezése (margó, bekezdések), tisztasága.
- Szintfelmérés a tanév elején, félévkor és a tanév végén.
Nyelvtani és helyesírási ismeretek
Jellemzők:
A nyelvtan tanításában ezen a fokon fontos a játékos személtetés. A szabályokat meg kell
tanítani, de mindig megértetve és mindig példával. Ez a tanulás tanításának a lényege. A
nyelvtankönyvben sok a vers, ezeket is célszerű megtanítani, légyegében a kiejtésen alapuló
helyesírást segítik. Nagyon fontos a nyelvtan és a helyesírás tanításának összekapcsolása a
beszélgetéssel, az olvasással és a kiejtési gyakorlatokkal.
Célok és feladatok:
-

Az ösztönös nyelvhasználat tudatossá tétele hangtani, szótani és mondattani
ismeretekkel.
A hangtani, szótani és mondattani alapismeretekkel kapcsolatos szakszavak (metanyelv,
terminológia) ismerete és használata.
Az ismeretnek megfelelő elemzési képesség kialakítása.
A helyesírás nyelvtani alapozása, a tanított helyesírási ismeretek begyakorlása,
készségszintű alkalmazása.

Fejlesztési követelmények:
-

Hangtan: a magánhangzók és a mássalhangzók ismerete, időtartamuk tudása. A
szótagolás és az elválasztás tudása (alapszabályok, összetett szavak).
A kibővített ábécé tudása.
Szótanból az egyszerű és összetett szó, a tő és a toldalék, egyes meghatározott
toldalékok.
Mondattanból: a mondatfajták a beszélő szándéka szerint az előkészítés szintjén.
Az időtartam helyes írása a szótőben (a szó belsejében és végén), valamint a
toldalékokban (a kiejtés elve).
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-

A másképp írjuk – másképp ejtjük alapeseteinek helyes leírása (a szóelemzés elve, tkp. a
hangtörvényekkel kapcsolatos helyesírás), a szótagolás alkalmazásával.
A j-s és a ly-os szavak alapeseteinek az ismerete.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

Olvasni-írni tudás.
Pontos hanganalízis és szótagolási képesség.
A beszédértés magas színvonala.
Absztrakciós képesség, a nyelvről való beszélgetés képessége.

Témakörök, tartalmak:
-

-

A beszéd/írás részei: mondat, szó, hang és betű.
Hangtan: A magánhangzók és a mássalhangzók, időtartamuk. A hang és a betű.
Egyjegyű, kétjegyű és háromjegyű betűk. Az ábécé. A betűrend alapszabályai. A
szótagolás és az elválasztás alapszabályai (az összetett szavak elválasztásával bővülve).
A hangok zenei hatása. A hangtanhoz kapcsolódó helyesírás: a magánhangzók
időtartama a szó belsejében: a legfontosabb szavak (pl. posta, kör stb.) és az i, í; u, ú; ü,
ű változásai (víz, vizek stb.). Az i, í;; ő; u, ú; ü, ű a szó végén. (A kiejtés elve.) A
mássalhangzók időtartama. a j és az ly. Az elválasztás.
Szótan: Minden szó jelent valamit. Az ellentétes jelentésű szavak. A rokon értelmű szavak. A szóelemek: a tó és a toldalék. Az egyszerű és az összetett szó (előtag és utótag).
Toldalékfajták: -ban, -ben és -ba, -be; -kor; -an, -en; stb.

-

A szótanhoz kapcsolódó helyesírás: a másképp ejtjük- másképp írjuk esetei szótagolással (ahol lehetséges, a szóelemek megnevezésével, azaz elemzéssel). Néhány esetben
csak szóelemzéssel (pl. feküdt; maradt).

-

Mondattan: a mondatfajták a beszélő szándéka szerint az előkészítés szintjén az
olvasmánytárgyaláshoz kapcsolva. A kijelentő és a kérdő mondat. A mondat szavakra
bontott leírása.

Belépő tevékenységformák:
-

A teljes ábécé (az idegen betűkkel kiegészítve: x, y, q; w).

-

A társak nevének ábécérendbe állítása.
A hosszú és a rövid hangok fölismerése a beszédben, megfelelő jelölésük írásban.

-

A kiejtéstől eltérő írásképű szavak egyszerűbb eseteinek helyesírása szótagolással és
szóelemzés segítségével.

-

Egyszerű (= nem összetett) szavak elválasztása a szótagolás segítségével.

-

Az összetett szavak felismerése tagolással (szóban szó, tehát nyelvtani elemzés nélkül).
Elválasztásuk az összetételt alkotó szavak határán (itt csak az ismert és használt összetett
szavakról lehet szó).
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-

Az egyalakú szótövek és a toldalékok megkülönböztetése egyszerű szavakban.

-

A kijelentő és a kérdő mondat fölismerésének gyakorlása.

-

A könnyű, egyszerűen megfogalmazott szabályok megtanulása.

-

A tanult helyesírási ismeretek gyakorlása.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

A fogalom- és szabálytanítás klasszikus - induktív - módja (felfedeztetés a tanulókkal).

-

Tudatos gyakorlás, elemzés.

-

A kiejtés elvét követő helyesírási esetek következtetés olvastatása az írásképnek megfelelően.
A szóelemzést követő esetek szimultán olvastatása: szótagolva és egybeejtve.

-

A „mondd magadban szótagolva, miközben írod" utasítás megtanítása és alkalmaztatása
(szótagoló öndiktálás).

-

Analógiás sorok adása.
A másoláson és a tollbamondáson kívül az emlékezetből való írás szorgalmazása
(szóalakok, mondatok). (Az emlékezetből való írás a fogalmazástanítás előkészítéséhez
is szükséges!)

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- az aktuális nyelvtani ismeretek,
- a nyelvtani ismeretekkel kapcsolatos helyesírási tudnivalók.
Szintfelmérések:
-

minden téma lezárásakor, célja a hiánypótlás;

-

évente háromszor:
év elején, célja a felejtés mértékének a felmérése, az ismétlés feladatainak és ütemének a
megtervezése;

-

félévkor, célja az elért szint megállapítása;

-

év vége előtt, célja az év végi ismétlés megtervezése.
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Szóbeli és írásbeli szövegalkotás
Jellemzők:
Fogalmazástechnikai gyakorlatok a 3. osztályban belépő fogalmazástanítás előkészítésére.
Célok és feladatok:
-

A fogalmazástanítás megalapozása.

-

A közlés tudatának kialakítása.

Fejlesztési követelmények:
-

A közlés tudatának a kialakulása.

-

A gondolatok rendezése.

-

Szabatos mondatalkotás és kapcsolás.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

Megfelelő beszéd- és íráskészség.
Jó helyesírás.

-

A megosztott figyelem alkalmazásának kialakulása.

Témakörök, tartalmak:
-

Mondatalkotás szóban és írásban.
Két mondat összekapcsolása szóban és írásban.
Történetalkotás szóban.

-

Vázlatkészítés.

Belépő tevékenységek:
-

Szógyűjtés, szószerkezetek, mondatok alkotása eseményképekről.
Szóbeli és írásbeli válaszadás kérdésekre.
Szóbeli beszámoló és két-három mondatos fogalmazás személyes élményről vagy
feldolgozott olvasmányról.
Az olvasott művekről vázlatkészítés tanítói segítséggel, a feladatfüzetben vázlatok
kiegészítése, vázlatpontok rendezése.
A tartalom elmondása az elkészített vázlat segítségével.
Az íráshibák és a helyesírási hibák javítása önellenőrzéssel és a tanító segítségével.
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Ajánlott tanítási módszerek:
-

A feladatfüzet fogalmazástechnikai gyakorlatai.
Mondatok felbontása szavakra, szavakból mondatok alkotása képek segítségével.
A szövegek elemzésekor a mondatok kapcsolásának a megfigyeltetése.

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Tanulási képesség könyv- és könyvtárhasználat
Jellemzők:
A feladatfüzet gyakorlatai tartalmazzák az ismereteket, az olvasókönyvek szövegei az érdeklődés
felkeltését szolgálják.
Célok és feladatok:
-

A könyv, a folyóirat és az újság jellemzőinek megismerése.
A könyvtárban való tájékozódás megismertetése.

-

A könyv részeinek a megismertetése.

Fejlesztési követelmények:
-

A könyv, a folyóirat és az újság megkülönböztetése.

-

A könyvtár alapvető használatának az ismerete (beiratkozás, tájékozódás a
szabadpolcon, a gyermekművek helyének az ismerete).

-

A könyv részeinek az ismerete, tájékozódás a könyvben a tartalomjegyzék alapján.

-

A könyvek megkeresése a könyvtárban a szerző és a cím szerint.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
A szövegértés megfelelő színvonala.
- Látogasson el a gyerek tanítójával egy könyvtárba.
- Járasson az osztály legalább egy gyermekfolyóiratot.
Témakörök, tartalmak:
-

Beiratkozás a könyvtárba, tájékozódás a szabadpolcon: A könyv írója és címe. A
tartalomjegyzék. Következtetések levonása a tartalmat illetőleg a tartalomjegyzék
alapján.

-

A könyv részei: borítója, gerince; illusztrációi: a kép és a szöveg kapcsolata.
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-

Szépirodalmi és ismeretterjesztő gyermekkönyvek ismerete.
Gyermekfolyóiratok ismerete.

Belépő tevékenységek:
-

Szövegekben a kép és a szöveg együttes értelmezésének gyakorlása. (A szövegelemzés
sokszor az illusztrációból indul ki.)

-

Eligazodás a könyvekben a tartalomjegyzék alapján.

-

A könyvek jellemző adatainak megfigyelése (író, cím, a kiadás éve).

-

Ismerkedés a gyermekújságokkal a könyvtárban.

Ajánlott tanítási módszerek:
Szemléltetés, könyvtárlátogatás.
Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Társadalmi ismeretek
Jellemzők:
A társadalmi ismeretek beépülnek a beszélgetések és az olvasmányok anyagába. Témájuk a
gyermek tágabb környezete. Céljuk a példaadás segítségével történő nevelés.
Témakörök, tartalmak:
-

A barátok, a baráti kör, az iskola és egyéb kisebb közösségek.

Belépő tevékenységformák:
-

Felnőttek és gyerekek társas kapcsolatának gyakorlása.
Kapcsolatfelvétel családtagokkal és ismerős felnőttekkel.

-

Baráti kapcsolatok ábrázolásának megfigyelése az olvasmányokban, véleményalkotás a
szereplők viselkedéséről.

-

Beszélgetés az iskolai életről, az osztályközösségről.

-

Részvétel a mindennapi élet helyzeteit felidéző szerepjátékokban.
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Tánc és dráma
Jellemzők:
A tánc és a dráma beépül a beszélgetések és az olvasmányok anyagába. Céljuk a kommunikációs képességek fejlesztése, az önkifejezés, a hagyományok ápolása.
Témakörök, tartalmak:
-

Népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások.
Dramatizált mesék.

Belépő tevékenységformák:
-

A szövegmondás összekötése ritmikus mozgással.

-

Egyszerű lépésekkel kísért énekes gyermekjátékok előadása.

-

Rövid mesék és
megkülönböztetése.

történetek

dramatizálása,

a

szereplők

és

a

főszereplő

Memoriter
-

Hat-nyolc vers.
Két-három találós kérdés, népi gyermekjáték.

A továbbhaladás feltételei:
Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása. A
mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés,
bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés. Feldolgozott
szöveg megértésének bizonyítása: tartalmának elmondása a tanító kérdéseinek irányításával.
Ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos fölolvasása.
Az ábécérend ismerete. A magán- és mássalhangzók fölismerése, a rövid és hosszú hangok
megkülönböztetése szóban és írásban. Szavak, szószerkezetek, két-három mondat helyes
leírása másolással, tollbamondásra. A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos
helyesírása.
A j hang biztos jelölése 20 - a tanulók által gyakran használt - szóban: Az egyszerű szavak
megfelelő elválasztása. Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolás segítséggel.
Hibajavítás tanítói irányítással.
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3. évfolyam

Heti óraszám: 7
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés
Irodalomolvasás, szövegértés
Olvasási készség
Íráskészség
Nyelvtani és helyesírási ismeretek
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás (fogalmazás)
Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat
Társadalmi ismeretek
Tánc és dráma
Memoriter
Megjegyzés:
A nyelvtannak ezen az évfolyamon magas az óraszáma. Az indokolja, hogy ezen az
évfolyamon tanítjuk a szófajok nagy részét és a hozzájuk kapcsolódó alapvető helyesírási
ismereteket. Ide kell kapcsolni a fogalmazástanítás javítóóráit is. Az írástanítás már nem kap
külön órát; az írásgyakorlást elsősorban a nyelvtannal és helyesírással kell összekapcsolni.
Ha van rá lehetőség, ezen az évfolyamon célszerű a szabadsávos órákat az írás- és
fogalmazástanításnak adni.
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés
Jellemzők:
Ezen az évfolyamon már tanítható a nyelvi rétegek, illetőleg a stílusváltozatok rugalmas
kezelése, például a tegezés és a magázás megfelelő használata; az irodalmi nyelv és a
diáknyelv árnyalt használata (a különbségtétel elemi foka).
Célok és feladatok:
-

A köznyelvi kiejtés további fejlesztése, csiszolása.
A beszédtevékenység további fejlesztése a mondanivaló árnyalt kifejezése céljából.
A beszédértés fejlesztése.
A kommunikációs és illemszabályok fejlesztése, az illő nyelvhasználat megtanítása
(tegezés, magázás stb.).

Fejlesztési követelmények:
-

A köznyelvi kiejtésnek és a mondanivalónak megfelelő beszéd: pontos artikuláció, a
mondat- és szövegfonetikai eszközök rugalmas alkalmazása.
Igényes kommunikációs magatartás: a beszédpartner meghallgatása.
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-

A személyez és az alkalomhoz illő nyelvhasználat. (A tegezés és a magázás használata,
a szavak megválogatása.)

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

A nyolcéves gyerektől elvárható beszédtevékenység és beszédértés.
Kitartó - 30-45 perces - figyelem.

Témakörök, tartalmak:
A mondatfajták jelentésének és mondatfonetikai eszközeinek összefüggése.
- A szavak és a nem verbális eszközök szerepe különféle kommunikációs helyzetekben.
- A szavak jelentésárnyalata, stílusértéke, szerepe a beszédben.
- Szólások és közmondások jelentésének ismerete.
Belépő tevékenységformák:
-

A szavak és a szószerkezetek megfelelő ejtésének gyakorlása az élőbeszédben, a
felolvasásban és a memoriterekben.
Helyes beszédlégzés és tagolás a hosszabb mondatokban, szövegegységekben.
A nem verbális eszközök összehangolása a tartalommal szövegmondáskor és
értelmezésük mások megnyilatkozásaiban.
Versek és mesék kifejező előadása, kapcsolattartás a hallgatósággal.
Szókincsbővítés: a szavak jelentése, stílusértéke, a tanult szólások, közmondások
használata az élőbeszédben és a fogalmazásban.
Szóbeli szövegalkotás különféle kommunikációs helyzetekben.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

A tanító mintaadása.
Az olvasmányokban a nem verbális elemekre utaló szövegrészek megbeszélése,
megvalósításuk a felolvasásban vagy szövegmondásban.
A feladatfüzetek jelöléses gyakorlatainak felolvastatása.
A feladatfüzetek nézőpontváltásos gyakorlatai.

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- a tanulók beszédének tartalmi és formai jellemzői, viselkedéskultúrájuk.
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Irodalomolvasás, szövegértés
Jellemzők:
A történelmi olvasmányok és mondák belépésével megváltozik az olvasókönyv jellege, a
szövegelemzés összefügg a fogalmazástanítással; valamint az olvasási készség fejlesztésével
(ezek a gyakorlatban szétválaszthatatlan elemek).
Célok és feladatok:
-

Mese és mesefajták, monda és mondafajták, az elbeszélés és a gyermekregény
megismertetése.
A próza és vers ismerete. A verses mese és az elbeszélő költemény megismertetése.
A népköltészeti és a műköltészeti alkotások alapvető különbségének megtanítása,
néhány népköltészeti műfaj megismertetése.
A társadalmi ismeretek és az erkölcsi példák tanítása mai szövegeken és történelmi
olvasmányokon. Honismeret jelenben és múltban.

Fejlesztési követelmények:
-

Az olvasókönyv olvasmányainak megértése.
A tanított műfajok ismerete, példa mondásával.
Egy házi olvasmány elolvasása, beszámoló az olvasottakról.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

A szövegértő olvasás megfelelő színvonala.
A hosszú távú memória jó működése (emlékezés a tanultakra).
Megfelelő beszédtevékenység.
Elemi olvasási szokások kialakítása (az olvasmány megválasztása, testhelyzet, megfelelő
világítás, a könyvjelző használata).

Témakörök, tartalmak:
-

Prózai művek és versek a magyar és külföldi nép- és műköltészetből.
Mesék, mondák, legendák, történelmi elbeszélések; valamint a gyerekék mindennapi
életéről szóló történetek, regényrészletek, klasszikus és kortárs szerzőktől.
Versek feldolgozása, elemi poétikai és verstani ismeretek.
Népi játékok, dramatizált szövegek.
Ismeretterjesztő művek.
A mindennapi kommunikáció szövegei (meghívó, recept, hirdetés). Az olvasókönyv
témakörei a táj múltja és jelene (Réges-régen, Mesélő kövek, Itt születtem én ezen a
tájon), valamint a nép múltja és jelene (Száll az ének szájrul szájra, Itt küzdtenek honért
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hős Árpádnak hadai, Hol vagy, István király? Tarka lepke, kis mese, Jeles napok,
Nemzeti ünnepeink) köré szerveződnek.
Belépő tevékenységformák:
-

A szereplők megnevezése, cselekedeteik, érzelmeik, tulajdonságaik megfigyelése.
Az események időrendje, a mű szerkezetének fölismerése; lényegkiemelés,
vázlatkészítés tanítói segítséggel; kérdések és válaszok megfogalmazása.
Mesék bevezető és befejező fordulatainak, jellemző szókapcsolatainak; ismétlődő
motívumainak megfigyelése.
Néhány jellegzetes téma megfigyelése az olvasmányokban: család, iskola, barátság,
szülői szeretet, hazaszeretet, áldozatvállalás, bátorság, következetesség.
Versek, művészi eszközeinek felfedezése: ritmus, rím, refrén, hasonlat.
Mesék és elbeszélésrészletek dramatizálása, versek előadása.
Ismeretterjesztő és mindennapi gyakorlati szövegek értelmezése.
Tájékozódás a lakóhely irodalmi vonatkozásairól.

Ajánlott módszerek:
-

Az olvasmányokhoz tartozó előismeretek felidézése, összegyűjtése.
Bemutató olvasás.
Beszélgetésen alapuló, részenkénti szövegfeldolgozás.
Az elemzés után szintetizáló olvasás, a feladatfüzét gyakorlatainak megoldása (az elemzés végén vagy a megfelelő helyen), vázlat készítése, leírása a füzetbe.
A történet elmondása (a vázlat segítségével).
Változatos szemléltetés.
A hosszabb olvasmányok folyamatolvasással történő feldolgozása.
A válogató olvasás alkalmazása, főleg állítások igazolására (a gyerekeket rá kell szoktatni a szöveggel való indokolásra).
Adatok kiemelése, feljegyzése, megtanulása.
Párbeszédek felolvasása, előadása. Dramatizálás.

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Olvasási készség
Jellemzők:
A harmadik évfolyam középponti feladata az értelmező (interpretáló) olvasás fejlesztése.
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Célok és feladatok:
-

A szövegértő olvasás képességének fejlesztése.
A hangos és a néma olvasási technika fejlesztése.
Az értelmező olvasás fejlesztése.
Az olvasási kedv, a könyvek iránti érdeklődés fenntartása.
A könyv információforrás értékének a felismertetése.
A könyvekből való tanulás képességének a megalapozása.
A Képes diákszótár használatának a megismertetése.

Fejlesztési követelmények:
-

Ismert és gyakorolt szövegnek szöveghű felolvasása a mondatfonetikai eszközök helyes
alkalmazásával.
Némán olvasott szövegek megértésének az igazolása feladatmegoldással.
A szöveg elemzése tanítói segítséggel. Vázlat készítése tanítói segítséggel.
Az olvasottakról való négy-öt mondatos beszámolás, vázlat segítségével.
Az értelmezés (a sorok mögötti olvasás) és a véleményalkotás tanítói segítséggel.
A szövegek kiegészítése, folytatása, dramatizálása tanítói segítséggel.
A Képes diákszótár használata kiegészítő információk szerzése végett.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

A szöveghű olvasás képessége.

Témakörök, tartalmak:
-

A pontos és folyamatos olvasás fejlesztésének folytatása.
A felolvasás gyakorlása (felkészülés, bírálat).
A helyes tagolás és hangsúlyozás megvalósítása.
A néma olvasás fejlesztése feladatvégzéssel.
Az értelmező olvasás kialakítása.
A folyamatolvasás alkalmazása hosszabb szövegek és a házi olvasmány esetében.

Belépő tevékenységformák:
-

Az olvasás pontosságának és folyamatosságának fejlesztése beszéd- és olvasástechnikai
gyakorlatokkal.
A néma olvasás fejlesztése feladatvégzéssel.
Az összetett mondatok helyes tagolása, mintakövetéssel.
Az értelmező (interpretáló) olvasás fejlesztése tanítói és tanulói kérdések segítségével. A
szöveg mögötti tartalmak (szokások, kulturális jellemzők) felismerése; a szöveg
esetleges kihagyásainak felfedezése; a kapcsolatot biztosító eszközök (kötőszók,
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-

-

utalószók) felismertetése.
Szövegelemző műveletek végzése a tanító segítségével: információk, tények, adatok
kiemelése, a téma felismerése, lényegkiemelés, összefüggések, kulcsszavak
megkeresése.
Az időrend, az ok-okozati viszonyok, a sorrend megállapítása; összehasonlítás.
Vázlat készítése a tanító segítségével.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

Változatos olvasástechnikai gyakorlatok, az olvasólapok felhasználása.
A szókapcsolatok és a szünetek jelölése, a tagolás előolvasása.
A tartalmi elemzés és a jelölések összekapcsolása.
A néma olvasás feladatvégzéses ellenőrzése, szóbeli beszámoló.
A folyamatolvasás alkalmazása: együttes olvasás a tanítóval, s olvasás közben
előremondások és kérdések megfogalmazása. Ez a módszer főleg hosszabb
olvasmányok esetén, valamint házi olvasmányok előkészítésekor használható.

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- olvasástechnika: folyamatos, szöveghű, értelmező (hangsúlyos) olvasás;
- szövegértés: információk kiemelése, összefüggések felismerése; lényegkiemelés és tagolás, a lényeg tömör megfogalmazása (vázlat).
Szintfelmérés: mindannyiszor, ahányszor a tanító szükségesnek látja, szempontjai: a hangos
olvasás technikája, a szövegértés; feltétlenül a tanév elején, félévkor és a tanév végén.
Íráskészség
Jellemzők:
Az írástempó fokozása, erre egy előírt írásfüzet használható. A fogalmazások esetében ajánlatos
tisztázatot kérni, de ezt is javítani kell. A javítás javítását is ellenőrizni kell.
Célok és feladatok:
-

Az írásmozgások automatizálása.
Az eszközszintű íráshasználat megalapozása.
A lendületes írás kialakítása.
Az egyéni, olvasható, esztétikus írás kialakítása.
Az önellenőrzés és a hibajavítás szokásának a kialakítása.
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Fejlesztési követelmények:
-

Rendezett, tiszta, olvasható íráskép.
Lendületes írás.
Az írásmunka gazdaságos és esztétikus elrendezése a papíron.
Az eszközhasználatot lehetővé tevő írástempó.
Hibátlan másolás három-négy percig. Rövid mondatok, ill. tagmondatok írása másolással, tollbamondással, emlékezetből írással.
Az ékezetek és a mondatvégi írásjelek gondos kitétele.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

Tökéletes hanganalízis és betűismeret, szótagolási képesség.
A kéz lendületes és összerendezett mozgása.
Figyelem és igényesség, az írás etikai normáinak az ismerete (megbecsülöm az olvasót
azzal, hogy olvasható írásművet adok a kezébe).

Témakörök, tartalmak:
-

Gazdaságos írásszokások megtanítása.
Az írott szöveg (vázlat, fogalmazás) elhelyezése a lapon.

Belépő tevékenységformák:
-

Az írástechnika fejlesztése: a lendületesség fokozása, az egyéni írásmód kialakításának a
segítése.
Szósorok, bővülő mondatok írása másolással, tollbamondással, emlékezetből és önálló
írással.
Az egyéni írásmód kialakítása.
A rendezett, tiszta, olvasható írás gyakorlása.
A gazdaságos elhelyezés megtanítása.
Az írás és a tartalmi tevékenységek (a néma olvasás ellenőrzésével kapcsolatos feladótok, nyelvtan-helyesírás, fogalmazás) összekapcsolása, a megosztott figyelem fokozatos
kialakítása. Rövid és egyszerű, fokozatosan nehezedő feladatok adása.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

Tisztázatok készítése (előzőleg a hibák és a javítás megbeszélése).
Gyakorlás az előírt írásfüzetben.
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Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
lásd l., 2. osztály, továbbá:
-

-

A betűk és a szóközök sűrűsége változhat; továbbá változhat a betű alakja (kissé keskenyebb vagy laposabb), de nem váltózhat az arány, a hosszanti vonalak párhuzamossága,
a vonalfolytonosság és a szabályos kapcsolás. Enyhén dőlhet az írás.
Optimális írástempó.
Felmérés: a nyelvtanhoz kapcsolva.

Nyelvtani, helyesírási ismeretek
Jellemzők:
Ebben a tanévben kezdődik a szófajok tanítása. A szófajokat jelentésük alapján tanítjuk (nem
kérdőszavak alapján), majd pedig - a lehetőségek szerint- kapcsoljuk az alaktani ismereteket (a
szófaj toldalékolása). Tehát a nyelvtani fogalom kialakítását kövesse az alaki ismeret. Ezekhez a
nyelvtani ismeretekhez kapcsoljuk a helyesírási ismereteket. A nyelvtani és a helyesírási
ismereteket tartsuk felszínen. A tanítást a játékosság és a szemléltetés jellemzi.
Célok és feladatok:
-

-

Az ösztönös nyelvhasználat tudatossá tétele hangtani, szótani és mondattani ismeretekkel.
A hangtani, szótani és mondattani ismeretekkel kapcsolatos szakszavak (metanyelv, terminológia) ismerete és használata; azaz a nyelvtani jelenségek felismerése és megnevezése, pl. főnév, ige, többes szám stb.
Az ismereteknek megfelelő elemzési képesség kialakítása.
A nyelvtani anyaggal kapcsolatos nyelvhelyességi ismeretek; a közlési helyzetekhez alkalmazkodó nyelvhasználati képesség fejlesztése.
A helyesírás nyelvtani alapozása, a tanított helyesírási ismeretek begyakorlása és
készségszintű alkalmazása.

Fejlesztési követelmények:
-

-

A hangtani ismeretek felszínen tartása, tudása.
Szótan: az alaktani ismeretek ismétlése és kibővítése; az igeidők, az igei személyragok, a
fokjelek ismerete; a szófajtanból az alapszófajok közül: az ige, a főnév, a melléknév,
továbbá az igekötő, a személyes névmás felismerése.
Mondattanból a mondatfajták felismerése a beszélő szándéka szerint:
Helyesírásból a mondatkezdés és a mondatzárás helyes leírása; az időtartam jelölése a
szótőben és a toldalékokban; személynevek, állatnevek, gyakran használt földrajzi nevek
helyes leírása; a fokjel írása. Az ly-os szavak körének a bővítése.
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Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

Olvasni-írni tudás.
Pontos hanganalízis- és szótagolási képesség.
A beszédértés jó színvonala.
Absztrakciós képesség, a nyelvről való beszélgetés képessége.
A második osztályos anyagból a tő és a toldalék ismerete.
A helyesírásban az önellenőrzés képessége, megfelelő figyelem és fegyelem.

Témakörök, tartalmak:
-

A felkiáltó, az óhajtő és á felszólító mondat, mondatvégi írásjelük (a kijelentő és a kérdő
mondat ismétlése).
Az ige jelentése (cselekvés, történés, létezés), rokon és ellentétes jelentésű igék. Az ige
személyragjai és a személyes névmások. Az igeidők: jelentésük és alaki kifejezésük.
Az igealakok helyesírása szótagolással és/vagy szóelemzéssel:
Az igekötő szerepe az ige jelentésében. A leggyakoribb igekötők. Az ige és az igekötő
kapcsolásának esetei. Az igekötő egybe- és különírásának esetei.
A főnév jelentése, fajtái: köznév és tulajdonnév. A főnév toldalékolása.
A tulajdonnevek helyesírása. A -ban, -ben és a -ba, -be ragok helyes használata, a -ból, ből; -tól, -től; -ról, -ről ragok helyesírása.
A melléknév és fokozás
A fokozott melléknév helyesírása.
A j hang kétféle jelöklése a tanult szófajokban.

Belépő tevékenységformák:
-

A felkiáltó, az óhajtó és a felszólító mondat felismerése.
A mondatvégi írásjelek használata az egyszerű mondatok végén.
Az igeidők megfigyelése és helyes használatuk történetek elmondásakor.
Adott ige mondatba helyezése változó igekötőkkel, az igekötő jelentésmódosító szerepének megfigyeltetése.
Az igealakok helyesírásának gyakorlása.
Az igekötő egybe- és különírásának gyakorlása.
Főnevek felismerése a szövegben, a tulajdonnevek és a köznevek megkülönböztetése,
helyesírásuk gyakorlása.
A főnév - t ragjának (tárgyrag) és a múlt idő jelének megkülönböztetése.
A melléknév fölismerése, az összehasonlítás és a fokozás alkalmazása a
szövegalkotásban.
A nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a nyelvhasználatban.
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Ajánlott tanítási módszerek:
-

A fogalom- és a szabálytalanítás klasszikus - induktív - módja. A szófajoknak jelentésük
alapján való tanítása (a kérdőszavak alkalmazásának kerülése).
Tudatos elemzések, állandó gyakorlás.
A kiejtés elvét követő helyesírási jelenségek következetes olvastatása az írásképnek
megfelelően.
A szóelemzést követő esetek szimultán olvastatása: szótagolva és egybeejtve: - A
szótagoló öndiktálás alkalmazása:
A másoláson és a tollbamondáson kívül az emlékezetből való írás gyakorlása (szóalakok, mondatok), ti. ez a tevékenység segíti a fogalmazástanítást is (memória).

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- az aktuális nyelvtani ismeretek, a régebbi nyelvtani ismeretek,
- a nyelvtani ismeretekkel kapcsolatos helyesírási tudnivalók.
Módszerei:
- szóbeli feleletek, elemzések, - írásbeli feladatok megoldása, - rendszeres javítás és
javíttatás.
Szintfelmérések:
- minden téma lezárásakor (célja: hiánypótlás), - évente háromszor:
- év elején (célja a felejtés mértékének a megállapítása; az ismétlés megtervezése),
félévkor (célja az adott szint megállapítása),
- év végén (célja: az elért szint megállapítása, az év végi ismétlés megtervezése).

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás
Jellemzők:
A 3. tanévben lép be az írásbeli szövegalkotás, vagyis a fogalmazás. A fogalmazástechnikai
gyakorlatokat tovább kell végeztetni. Új ismeretet jelent a fogalmazás műveleteinek megtanítása
és az elbeszélő fogalmazás. Az elbeszélő fogalmazás írását segíti az igékkel való foglalkozás a
nyelvtanban.

Célok és feladatok:
-

Az összefüggő beszéd képességének fejlesztése a téma tartásával, egyenes gondolatmenetet követve.
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-

A fogalmazási ismeretek megtanítása.
Az elbeszélő fogalmazás írásának a megtanítása.

Fejlesztési követelmények:
-

Az életkornak és az olvasmányoknak megfelelő szókincs, ép mondatok alkotása, nyolctíz mondatos szöveg szóbeli és írásbeli alkotása.
Elbeszélés írása képsor; kép, átélt közös vagy egyéni élmény alapján:
Megfelelő cím adása.
A téma és az időrend megtartása, a hármas tagolás alkalmazása.
A fogalmazásokban is rendezett írás és a követelményeknek megfelelő helyesírás.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

-

A nyolcéves gyerektől elvárható beszédtevékenység és beszédértés.
Az írás eszközhasználata, megbízható helyesírás (a szavak különírása, a mondatkezdés
és a mondatvég jelölése, az időtartam és a másképp ejtjük- másképp írjuk esetek írása, a
szavak pontos, betűkihagyás nélküli leírása).
A közlés szándéka, a mondanivalóhoz való igazodás a mondanivaló lebontásakor,
megfelelő emlékezet és figyelem, analizáló-képesség.
Jártasság a fogalmazástechnikai gyakorlatokban.

Témakörök, tartalmak:
-

Szóbeli szövegalkotás mint az írásbeli fogalmazás alapozása.
A szövegalkotás műveletei: anyaggyűjtés, címválasztás, a megfelelő lényeges gondolatok válogatása, elrendezése, az időrend megállapítása.
A szöveg tagolása, bekezdések.
Az elbeszélő fogalmazás írásának megtanítása.
Az elbeszélés részei: bevezetés, tárgyalás, befejezés.
A párbeszéd szerepe az elbeszélő szövegben.

Belépő tevékenységformák:
-

Szövegalkotás szóban (telefonálás, üzenetátadás).
Az olvasókönyvi szövegek megfigyelése műfaji és szövegszerkesztési szempontból.
Címek vizsgálata, a jó cím ismérveinek összegyűjtése; címadás, az olvasmányoknak és
az olvasmányok egyes részeinek.
Az események elrendezése időrendben.
A szövegtagolás (előzmény, esemény, következmény), a fogalmazás részei (bevezetés,
tárgyalás, befejezés).
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-

-

Bevezetés (előzmény, színhely, időpont) és befejezés (következmény, tanulság, egyéni
vélemény) készítése szóban és írásban.
A fogalmazás koherenciájának megteremtése tématartással, a mondatok kapcsolásával. A fogalmazás témájának megfelelő szavak és kifejezések használata, a felesleges szóismétlés kerülése.
A párbeszéd beillesztése a történetmondásba.
Ismert mese elmondása tömörített és bővített változatban.
A fogalmazás ellenőrzésének megtanítása:
a) Menet közben a leírtak ismételt elolvasása.
b) A végén: Megérti-e a címzett? Volt-e olyan gondolat, mély szükséges a megértéshez, és
nem írta le a fogalmazó? Megtartotta-e a fogalmazás írásának szabályait? Értelmesek-e a
mondatok? Jó-e a helyesírás? Olvasható-e?
c) A javított változat tisztázása.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

-

-

-

A fogalmazás tanítása összefügg a szövegelemzéssel. Ezért az olvasásórákon nagy gondot kell fordítani a szövegek szerkezeti elemzésére, különösen a tagolás; a mondatkapcsolás észrevételezésére.
Kezdő fokon nagy segítséget jelent a folyamatírás, tehát készítsenek a tanító és a gyerekek együtt néhány fogalmazást (mintaadás).
Ajánlatos előbb az események időrendbe állításával foglalkozni; s utána a hármas tagolással és a bevezető-befejező mondatokkal.
Két dolog nagyon fontos: a) a fogalmazás alapvetően analitikus művelet, egy téma
lebontása; b) fontos a kommunikációs szándék, az, hogy kinek készül a fogalmazás, a
címzett megérti-e. Így lehet kiküszöbölni az elkalandozásokat (eltéréseket) és a nagy
hiátusokat (kihagyásokat), - gondolati ugrásokat.
Fontos, hogy lássanak mintát a gyerekek: a tanító vagy a nagyobb gyerekek fogalmazásait.
Fontos a fogalmazási magatartás megtanítása: időnként át kell olvasni a leírtakat a kapcsolás végett, kihagyhatatlan az önellenőrzés és a tisztázás. Vezessenek be egy tisztázatfüzetet.
Fontos a gondos javítás, a típushibák közös megbeszélése, a gondolkozásbeli hibák
egyéni megbeszélése és javítása (kihagyások, kitérők, eltérések, értelmetlen mondatok).

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés, szempontjai:
- a szóbeli szövegalkotások szerkesztettsége, stílusa, megformálása;
- az írásbéli fogalmazások szempontja az aktuális tudnivaló megvalósítása: szerkesztés,
nyelvi-stilisztikai eszközök, helyesírás, külalak.
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Tanulási képességi könyv- és könyvtárhasználat
Jellemzők:
Kapcsolatot kell. teremteni a fogalmazástanítással, mégpedig az anyaggyűjtéssel. Középpontban áll
az ismerkedés a kézikönyvekkel.
Célok és feladatok:
-

Adatok gyűjtése, elrendezése.
A könyv adatainak ismerete.
Tájékozódás a könyvtárban.
A szótárakkal és a lexikonokkal való ismerkedés, a Képes diákszótár megismerése.

Fejlesztési követelmények:
-

Az anyaggyűjtés módjainak megismerése.
A könyvtár ismerete, tájékozódás a szabadpolcon: - Az olvasott könyv adatainak
ismerete.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

A szövegértő olvasás megfelelő színvonala.
Könyvtárlátogatás.
Kis osztálykönyvtár létesítése, melyben megtalálható néhány kézikönyv, szótár, lexikon,
gyermekkönyv és gyermekfolyóirat.

Témakörök, tartalmak:
-

Adatok, információk gyűjtése, célszerű elrendezése.
Alapismeretek a könyvtár tereiről és állományrészeiről.
A könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalmi művek, ismeretterjesztő irodalom.
A szótárok szerkezeti jellemzői (betűrend, címszó), szótárhasználat.
A lexikon és a szótár egyező és eltérő vonásai.

Belépő tevékenységformák:
-

Rövid beszámoló önálló vagy csoportos anyaggyűjtésről, ismeretterjesztő műből.
Az olvasott szövegben előforduló ismeretlen szavak értelmezése szótár vagy gyermeklexikon segítségével.
Tetszés szerint választott helyesírási szótár használata a tanító segítségével (Helyesírásunk, Magyar helyesírási szótár).
Könyvek keresése szabadpolcon szerző és cím szerint.
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-

Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek témájának megállapítása címük és tartalomjegyzékük alapján.
Az olvasott könyvek adatainak fölsorolása (író, cím, kiadó, kiadás éve).

Ajánlott tanítási módszerek:
-

Az anyaggyűjtés az invenció része, tudni kell hozzá a témát, a célt (miről és kinek akarunk ismereteket közölni), tehát nem lehet mechanikus.
A szóértelmezési feladatokat be kell építeni az olvasásórákba. Készülni kell rájuk, ellenőrizni kell, hogy a feladott szócikkben ne legyenek újabb ismeretlen szavak. Ezért
ajánljuk a Képes diákszótárt és Tótfalusi István Szokatlan szavak szótára című könyvét.

Ellenőrzés, értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Társadalmi ismeretek
Jellemzők:
A társadalmi ismeretek a beszélgetésekbe és az olvasmányokba épülnek be.
Témakörök, tartalmak:
A magyar nemzet nagy történelmi eseményei: honfoglalás, államalapítás, Mátyás kora, a török idők.
A magyar nemzet jelképei (korona, címer, zászló), nemzeti emlékhelyeink.
Ünnepeink: családi, vallási, nemzeti ünnepek.
Belépő tevékenységformák:
-

-

Versek, legendák, történetek olvasása a nemzeti múlt nagy eseményeiről.
Az olvasottak, látottak reprodukálása szóban, illusztrálása, csoportos megjelenítése
szituációs játékkal. Műsorok összeállítása nemzeti és vallásos ünnepeinkre. Szóbeli
beszámoló a családi ünnepekről. A Szózat első két versszakának kifejező előadása.
Beszámoló nemzeti jelképeinkről.
Tájékozódás a lakóhely hagyományos ünnepi népszokásairól, történelmi emlékhelyeiről.
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Tánc és dráma
Jellemzők:
A tánc és dráma az olvasásórákhoz kapcsolódik.
Témakörök, tartalmak:
-

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs és memóriagyakorlatok. Fantáziajátékok. '
Történetek földolgozása a dráma eszköztárával, bábjátékkal.
Dramatizált elbeszélések, népszokások.

Belépő tevékenységformák:
-

Gyermekversek előadása ritmus- és mozgásváltással.
Játék elképzelt tárgyakkal, tárgyfelidéző gesztusok, elképzelt személyek megjelenítése.
Csoportos improvizációs játékok, a rögtönzések alapszintű elemző megbeszélése.

Memoriter
A Szózat első két versszaka, nyolc-tíz szabadon választott vers, hat-nyolc szólás, közmondás, egy
verses mese vagy meserészlet.
A továbbhaladás feltételei:
Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal.
A földolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása. Ismert
feladattípusok írásbeli utasításainak megértése. Két oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és
ismeretterjesztő olvasmány önálló néma olvasása, a szövegértés bizonyítása egyszerűbb feladatok
elvégzésével. A feldolgozott szövegek felolvasása felkészülés után.
Öt - hat mondatos elbeszélő fogalmazás írása ismert témáról. Egyéni tempójú, rendezett; tiszta írás.
Az önálló írásbeli munkák javítása tanítói segítséggel.
Igék, főnevek, melléknevek fölismerése, szófajuk megnevezése. A tanult tulajdonnevek kezdése
nagybetűvel. A korosztály szókincsében megtalálható, kiejtésük szerint írandó szavak helyesírása.
Egyszerű szavak elválasztása önállóan. A j hang helyes jelölése újabb 25-30 szóban. A szöveg
tagolása mondatokra, a mondatkezdés és - zárás helyes jelölése. A mondaton. belül a szavak
elkülönítése:
Részvétel a közös drámajátékokban, illetve a játékok készségfejlesztő gyakorlataiban.
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4. évfolyam

Heti óraszám: 7
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés
Irodalomolvasás, szövegértés
Olvasási készség
Íráskészség
Nyelvtani és helyesírási ismeretek
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás (fogalmazás)
Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat
Társadalmi ismeretek
Tánc és dráma
Memoriter
Megjegyzés:
A nyelvtannak ezen az évfolyamon magas az óraszáma. Az indokolja, hogy ezen az évfolyamon
bővítjük a szófajokra vonatkozó, valamint a hozzájuk kapcsolódó helyesírási ismereteket. Lehetőség nyílik a nehezebb esetek egyenkénti begyakorlására. Ez azért fontos, mert a felső tagozaton
heti 2 órában már nemigen van lehetőség az iskolai gyakorlásra. Az írásgyakorlást a nyelvtannal
kell összekapcsolni, a fogalmazások javítását is a nyelvtanhoz kell kapcsolni. Célszerű volna a
szabadsávos órákat az olvasás- és az írásgyakorlásnak, valamint a javításnak adni.
Kulturált nyelvi magatartás. Beszédművelés
Jellemzők:
A téma gyakorlatait folyamatosan kell elvégezni az egész tanév folyamán. A nyelvi változatok, ill.
stílusrétegek rugalmas kezelésének tanítása tovább folytatódik (alkalmazkodás a partnerhez, a
szituációhoz).
Célok és feladatok:
-

A köznyelvi kiejtés, a beszédtevékenység és a beszédértés további fejlesztése.
A kommunikációs és illemszabályok további fejlesztése szituációs játékokkal, az olvasmányok dramatizálásával, az illőség középpontba helyezéséved.
A nem verbális elemek használata a mondanivaló kifejezése érdekében.
Az összefüggő beszéd fejlesztése a téma tartásával, az egyenes gondolatmenet követésével, helyes mondatok alkotásával, illő szóhasználattal.
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Fejlesztési követelmények:
-

-

A mondanivalónak és a köznyelvi kiejtésnek megfelelő beszéd, pontos artikuláció, a
mondat- és szövegfonetikai eszközök rugalmas és kifejező alkalmazása: a társalgásban,
a felolvasásokban és a memoriterekben.
Társas beszédhelyzetekben a párbeszéd alkalmazása.
Az életkornak és az olvasmányoknak megfelelő szókincs, adott témáról összefüggő beszámoló a szükséges szakszavak használatával.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

Megfelelő beszéd és beszédértés, a tanult szakszavak ismerete és használata.
Néhány nyelvi változat ismerete: társakkal, felnőttekkel való beszéd (a tegezés és a magázás biztonságos használata, megszólítások, társalgási fordulatok).

Témakörök, tartalmak:
-

Helyes ejtési és kommunikációs gyakorlatok.
A szövegjelentés kifejezése mondat- és. szövegfonetikai eszközökkel.
A szöveg jelentésének megfelelő nem verbális eszközök használata.
A verbális és nem verbális eszközök használata beszédben, felolvasásokban,
memoriterekben.
Párbeszéd a mindennapi kommunikációban (partnerhez és a szituációhoz való alkalmazkodással).

Belépő tevékenységformák:
-

Az élőbeszéd és a felolvasás (memoriter) tagolása a szöveg jelentésének megfelelően
szünetekkel és helyes beszédlégzéssel.
Párbeszédben alkalmazkodás a kommunikációs szerepcseréhez, a nem verbális eszközök
összehangolása a beszédhelyzettel.
Az aktív és a passzív szókincs gyarapítása a szövegekben és más tantárgyakban előforduló szakkifejezésekkel, ritkábban használt szavakkal.
Hiányos mondatok kiegészítése a szövegkörnyezetbe illő rokon értelmű szóval; kifejezéssel.
Állandó szókapcsolatok - szólások, közmondások - gyűjtése.
Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben, vitában.

Ajánlott módszerek:
-

-

Az olvasmányokban lévő kommunikációs helyzetek elemzése. A nem verbális elemekre
utaló kifejezések megfigyeltetése, a megjelenítés megbeszélése (paralingvisztikai eszközök).
Az illőség megbeszélése: kivel hogyan illik beszélni.
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-

A felolvasások, vers- és prózamondások, szituációs játékok elemzése megadott szempontok szerint.
Beszélgetésen alapuló óravezetés, mintaadás.

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- a tanulók beszéde és viselkedéskultúrája (tanteremben és tantermen kívül)
Irodalomolvasás, szövegértés
Jellemzők:
A történelmi olvasmányok és mondák folytatódnak. A XX. század történelmével nem foglalkozunk,
példaértékű híres emberek élete szolgál olvasmányukul. A szövegértő olvasás fejlesztése összefügg
a fogalmazástanítással. Negyedik osztályban már elvárható néhány író és műfaj ismerete.
Célok és feladatok:
-

-

Az irodalmi ismeretek megalapozása népköltészeti és szépirodalmi alkotások olvastatásával: legnagyobb íróink nevének és néhány alkotásának az ismerete; néhány mese- és
mondafajta, az elbeszélés és a gyermekregény ismerete; néhány művészi eszköz ismerete.
A környezettel és a társadalommal kapcsolatos ismeretek megalapozása ismeretterjesztő
és szépirodalmi szövegek olvastatásával.
A tanulás tanításának megalapozása.
A kreativitás fejlesztése népi játékokkal, az olvasmányok dramatizálásával, ünnepélyek
szervezésével, gyermekeknek való színdarabok és színdarabrészletek előadásával.
A fogalmazástanítás megalapozása szövegelemzéssel.

Fejlesztési követelmények:
-

Legnagyobb íróink nevének és néhány művének ismerete.
Az olvasott művek megértése, a szereplők megnevezése, a cselekmény felidézése
Egy hosszabb házi olvasmány elolvasása (Móra: Kincskereső kisködmön).
A tanult műfajok és stíluseszközök ismerete, példa mondával.

Témakörök, tarfalinak:
-

Prózai és verses népköltészeti alkotások a magyar és a hazai etnikumok népköltészetéből.
Népmesék, mondák; legendák, népdalok, népi játékok, népszokások.
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-

Tündérmese, állatmese, tréfás mese, láncmese. A mesék szerkezeti jellemzői, mesemotívumok.
A népdalok jellegzetes témái.
Elbeszélések, regényrészletek.
Versek a klasszikus és a kortárs magyar irodalomból.
Egyszerű szerkezetű gyermekregény.
Az irodalmi szöveg művészi eszközei: néhány alakzat; a megszemélyesítés; ritmus, rím,
refrén.

Belépő tevékenységformák:
-

Néhány adat megismerése az olvasott művek szerzőjéről.
A szövegelemző műveletek bővítése: szerkezet, tér, idő; összefüggések, kulcsszavak
kiemelése, tömörítés, bővítés.
Azonos témájú alkotások összehasonlítása.
Egyszerű szövegek vázlatának elkészítése a tanító segítségével.
Érzelmek, emberi kapcsolatok felismerése, értékelése a művekben.
Több szempörit figyelembevétele a szereplők viselkedésének megfigyelésében.
A házi olvasmány előkészítése folyamatolvasással, otthoni elolvasása és megbeszélése
közösen.
Az önállóan megismert ifjúsági regénnyel kapcsolatos olvasmányélmény megosztása a
társakkal.
Művészi eszközök felismerése lírai és elbeszélő művekben, a szóismétlés funkciós használatának megfigyelése, a nyelvi érdekességek, művészi eszközök gyűjtése a szövegből.
A népköltészetről és a műköltészetről, a meséről tanultak összefoglaló rendszerezése.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

-

Beszélgetésen alapuló szövegfeldolgozás: az olvasmány megértéséhez szükséges előismeretek összegyűjtése; bemutató olvasás; részenkénti szövegfeldolgozás; szintetizáló olvasás, az olvasmány tartalmának elmondása.
A feladatfüzet feladatainak értelem szerinti megoldása, vázlat készítése.
Változatos szemléltetés.
A válogató olvasás fokozott alkalmazása indokolás céljából.
Értelmező olvasás: a mögöttes tartalmak felfedése.
Kritikai olvasás: véleményalkotás az olvasottakról.
Kreatív olvasás: a történet továbbgondolása, más nézőpontból történő elbeszélése.
A párbeszédek felolvasása, dramatizálás.
Adatok lejegyzése, megtanulása.
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Ellenőrzés/értékelés:
- Folyamatos megfigyelés.
- Szempontjai:
- az ismeretek, agátok tudása,
- a szövegértő olvasás felmérése: a tanév elején, félévkor és a tanév végén.
Olvasási készség
Jellemzők:
A 4. osztály fő feladata az értelmező (interpretáló) olvasás továbbfejlesztése, a kritikai és a kreatív
olvasás megismertetése.

Célok és feladatok:
-

A szövegértő olvasás képességének fejlesztése.
A hangos és a néma olvasási technika fejlesztése.
Az értelmező, a bíráló és az alkotó olvasás fejlesztése:
Olvasóvá nevelés.
A könyvekből való tanulás képességének a megalapozása.
Szótárak és lexikonok használata (Képes diákszótár).

Fejlesztési követelmények:
-

-

Ismert és gyakorolt szövegek megszakítás nélküli, a szerkezetnek megfelelő tagolású
felolvasása a mondatfonetikai eszközök alkalmazásával; nemcsak a szöveg értelmének,
hanem érzelmi tartalmának a visszaadásával (kifejező olvasás).
A felolvasás során a közönséggel váló kapcsolattartás.
Egy-másfél oldalnyi, az életkornak megfelelő szöveg megértése néma olvasással.
Könnyebb szövegekhez önálló vázlatkészítés.
Az olvasottakról való beszámoló vázlat segítségével.
Értelmezés és véleményalkotás önállóan és tanítói segítséggel-(értelmező és kritikai
olvasás). Dramatizálás tanítói segítséggel.
Szótárak és lexikonok, enciklopédiák használata kiegészítő információszerzésre (Képes
diákszótár, Usborne enciklopédia).

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
A szöveghű olvasás képessége.
Eligazodás a könyvekben, szótárakban, enciklopédiákban.
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Témakörök, tartalmak:
-

A kifejező olvasás előkészítése olvasástechnikai gyakorlattal.
A kritikai és a kreatív olvasás fejlesztése.
Az olvasástechnika gyakorlása: a szöveg tagolódása szerinti olvasás, a közönséggel való
kapcsolattartás.
A néma olvasás fejlesztése feladatvégzéssel.
Szövegelemző műveletek önállóan és tanítói segítséggel:
az időrend, az összehasonlítás, az ok-okozati viszonyok, a sorrend megállapítása.
A szöveg esetleges hiányosságának a megállapítása (ellipszis);
a sorok mögötti tanalmák felismerése (kulturális háttér, szokások; előismeretek);
előfeltevések alkotása (a cím, elolvasása, egyes részek után);
véleményalkotás, vita;
kérdések feltevése (mire lehetünk még kíváncsiak);
a lényeg kiemelése, a befejezés értékelése;
dramatizálás, rajzolás.

Belépő tevékenységformák:
-

A kifejező olvasás gyakorlása és a szövegben rejlő érzelmek kifejezése mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazásával.
Párbeszédek és közbeékelések elkülönítése felolvasáskor, mintakövetéssel.
Az értelmező (interpretáló) olvasás továbbfejlesztése tanítói és tanulói kérdések segítségével.
A kritikai és a kreatív olvasás megalapozása.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

Változatos olvasástechnikai gyakorlatok.
A felolvasáskor a közönséggel való kapcsolattartás megbeszélése (szemkontaktus, gesztusok stb.).
A szöveg tagolásának a jelölése, a tartalmi elemzés és a jelölések összekapcsolása.
A javasolt jelölések: II alaplevegő, I pótlevegő, Z szünet, = kiemelt hangsúly, gy gyors, l
lassú, h hangos, hk halk beszéd, ill. olvasás.
A folyamatolvasás alkalmazása.
Tanítói kérdések kidolgozása.
Csoportmunka a kritikai olvasás fejlesztéséhez.
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Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- olvasástechnika: folyamatos, szöveghűi, értelmező és kifejező olvasás; a közönséggel
való kapcsolattartás;
- szövegértés: feladatvégzésnél, vázlatírással.
Szintfelmérés: mindannyiszor, ahányszor a tanító szükségesnek látja.
Szempontjai:
- -a hangos olvasás technikája, a szövegértést igazoló feladatok elvégzése.
Íráskészség
Jellemzők:
Az egyéni írás kialakulásának a megkezdése a követelmények megtartásával. Már nincs
előírt írásfüzet, nincs minta, ezért a tanítónak fokozottan kell figyelnie a torzulásokra (ne
engedjék a c-s kötést vagy az u-s kötést megváltoztatni).
Célok és feladatok:
-

Az írás eszközszintű használatának elérése.
A lendületes írás kialakítása.
Az egyéni, olvasható, esztétikus írás kialakítása.
Az önellenőrzés és a hibajavítás szokásának a kialakítása.

Fejlesztési követelmények:
-

Rendezett, tiszta, olvasható íráskép.
Lendületes írás, az eszközhasználatot lehetővé tevő írástempó.
Az írásmunka gazdaságos és esztétikus elrendezése a papíron.
Hibátlan másolás négy-öt percig. Rövid mondatok, ill. tagmondatok írása másolással,
tollbamondással, emlékezetből írással.
Az ékezetek és a mondatvégi írásjelek gondos kitétele.
Önellenőrzés.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

A kéz összerendezett mozgása.
Tökéletes hanganalízis és szótagolási képesség.
Figyelem és igényesség, az írás etikai normáinak az ismerete.
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Témakörök, tartalmak:
-

A házi feladatok elkészítése.
Vázlatkészítés.
Írásbeli feladatok valamennyi tantárgy keretében.
Fogalmazások készítése, helyesírási gyakorlatok.
Írástechnikai gyakorlatok.
Az önellenőrzés és a hibajavítás szokásának a további fejlesztése.

Belépő tevékenységformák:
-

Olvasható; tetszetős és rendezett írás.
Az írott szöveg (vázlat, fogalmazás) önálló elrendezése a lapon (lapszélek, betű- és sortávolság megtartásával).

Ajánlott módszerek:
-

Az írástechnikai problémák elemzése, javítása.
Tisztázatok készítése a hibák megbeszélése és javítása után.

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- Ugyanaz, mint az 1., 2. és 3. osztályban.
Nyelvtani és helyesírási ismeretek
Jellemzők:
A negyedik osztály nyelvtani és helyesírási anyaga egyrészt bővíti a harmadik osztályos
szófaji és helyesírási ismereteket, másrészt összefoglalja és ismétli a négy év anyagát.
Célok és feladatok:
-

Az ösztönös nyelvhasználat tudatossá tétele hangtani és szótani ismeretekkel.
A terminológia (szaknyelv) ismerete és használata.
Az ismereteknek megfelelő elemzési képesség.
A nyelvtani anyaghoz kapcsolódó nyelvhelyességi ismeretek.
A közlési helyzethez alkalmazkodó nyelvhasználati képesség fejlesztése.
A helyesírás nyelvtani alapozása, a tanított helyesírási ismeretek begyakorlása és
készségszintű alkalmazása.
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Fejlesztési követelmények:
-

Az eddigi ismeretek felszínen tartása, rendszerezése, gyakorlása; bővítése: számnév,
névelő, névutó.
Az igemódok.
Az igemódok és a beszélő szándéka szerinti mondatfajták összefüggése.
Az igemódokkal kapcsolatos nyelvhelyesség.
Az igemódokkal kapcsolatón helyesírás, a felszólító módú igealakok írása.
Az eddigi helyesírási ismeretek felszínen tartása, a múlt idő jelének, az igekötőknek a
begyakorlása.
A gyakori képzők ismerete, főleg helyesírási vonatkozásaik.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

Olvasni-írni tudás.
Pontos hanganalízis és szótagolási képesség.
A beszédértés jó színvonala.
Absztrakciós képesség, a nyelvről való beszélgetés képessége.
Az előző évek anyagának az ismerete.
A helyesírásban az önellenőrzés képessége, megfelelő figyelem és fegyelem.

Témakörök, tartalmak:
A szófajokról tanult ismeretek összefoglalása és kibővítése:
- Az igemódok.
- A tulajdonnév fajtái: személynév, állatnév, földrajzi név, márkanév, intézménynév, cím.
- A főnév ragos alakjai (-val, -vel).
- A névutós és a névelős főnév.
- A számnév és fajtái, a határozatlan számnév fokozása; a keltezés.
- A, mondatfajták ismétlése, kapcsolatuk az -igemódokkal.
- Az alsó tagozatban tanult ismeretek rendezése: hangok, ábécé, a szótő és a toldalék, az
egyszerű és az összetett szavak, szófajok, mondatfajták.
- A nyelvhelyességi és a helyesírási ismeretek összefoglalása, ismétlése.
Megjegyzés:
Ajánlatos ezen az évfolyamon többet foglalkozni a szójelentéssel, az olvasmányokban, elsősorban a versekben előforduló átvitt jelentések miatt. Érdemes a játékos szóalkotással is
törődni, a kreatív és érzelmeket kifejező olvasás miatt; továbbá messzemenően ajánlatos
egy kis mondattant tanítani, az öt mondatrészt a kérdések alapján: erre a mondatalkotás és
a szövegértő olvasás fejlesztése miatt van szükség elsősorban. Ezért azt javasoljuk, hogy a
szabadsávos órából szenteljenek néhányat a nyelvtannak.
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Belépő tevékenységformák:
-

A tanult szófajok felismerése a szövegben és megnevezésük konkrét példákban.
Az igealakok helyesírásának gyakorlása: a kijelentő, a feltételes és a felszólító módú igealakok felismerése és helyesírásuk gyakorlása.
A jövő idő változatos kifejezése.
A tanuló környezetében és olvasmányaiban előforduló tulajdonnevek fajtáinak ismerete,
helyesírásuk megtanulása és gyakorlása, alkalmazásuk a fogalmazásokban.
A főnév ragos alakjainak fölismerése, a -val, -vel ragos főnevek helyesírásának
gyakorlása az egyszerűbb esetekben.
A névutós főnév felismerése, helyesírása, a leggyakoribb névutók ismerete.
A határozott és a határozatlan névelő szerepének megkülönböztetése és helyes használatuk.
A határozott és a határozatlan számnév felismerése, a számoknak betűvel való leírása, a
keltezés írása.
Az igemódok tudatos használata a különféle mondatfajtákban.
Az ly-s szavak körének bővítése.
A szóalakok helyesírásának gyakorlása szótagolással és/vagy szóelemzéssel.
Az összetett szavak fölismerése és elválasztásuk gyakorlása:
A tanult hagyományos írásmódú személynevek biztos helyesírása, a lakóhely földrajzi
neveinek helyes lejegyzése:
A tulajdonnevekből képzett egyszerűbb -i képzős melléknevek helyesírása.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

Induktív tanítás: a nyelvtani fogalom, majd alaktani jellemzője.
Tudatos elemzések, állandó gyakorlás.
A kiejtés elvét követő helyesírási jelenségek következetes olvastatása az írásképnek
megfelelően.
A szóelemzés elvét követő szavak szimultán olvastatása: szótagolva és egybeejtve. Szótagoló öndiktálás.
A másoláson és a tollbamondáson kívül az emlékezetből való írás gyakoroltatása (vö.
memóriafejlesztés, fogalmazástanítás).
Nyelvtani és helyesírási egyszeregy.

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- az aktuális nyelvtani ismeretek,
- a régebbi nyelvtani ismeretek,
- a nyelvtani ismeretekkel kapcsolatos helyesírási tudnivalók.
Felmérések: a tanév elején, félévkor, a tanév végén.
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Szóbeli és írásbeli szövegalkotás
Jellemzők:
A fogalmazástechnikai gyakorlatokat tovább kell folytatni. A belépő szövegtípusokhoz leírás, levél
- jól illeszkedik a nyelvtani anyag a melléknevek gyakorlásával és számnevek felvételével.
Célok és feladatok:
-

Írásbeli szövegalkotás: elbeszélő fogalmazások íratása.
A leírás, a jellemzés és a levél megtanítása. A hirdetés és az értesítés megtanítása.
A tartalomnak megfelelő (illő) szóhasználat kialakítása.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

Megfelelő szintű beszéd és beszédértés, a szakszavak ismerete és használata.
Megfelelő szintű absztrakciós képesség és emlékezet, kitartó - 45 perces - figyelem, érzelem- és képzeletgazdagság.
A beszédhelyzethez és a partnerhez való alkalmazkodás.
Az írás eszközhasználata, megbízható helyesírás.
A fogalmazási ismereteket megtámogató szövegelemzések.
Szövegminták elemzése.
A szövegalkotás műveleteinek ismerete.

Témakörök, tartalmak:
-

Tájékoztató szövegek: hirdetés, értesítés.
A leírás és a jellemzés tartalmi, szerkezeti jellemzői, nyelvi eszközei; a bemutatás sorrendje.
A levél, a levelezőlap tartalmi és formai jellemzői, megszólítás, elbúcsúzás, dátum. A
levélboríték címzése.

Belépő tevékenységformák:
-

-

Hirdetés, értesítés, meghívó megfogalmazása és tolmácsolása élőszóval társnak vagy közösségnek.
Elbeszélő fogalmazás kiegészítése párbeszéddel.
A leírás és a jellemzés megfigyelése olvasókönyvi példákon.
Szemléletes leírás készítése egyszerű tárgyról; növényről, állatról és emberről, ügyelve a
bemutatás sorrendjére: az egésztől a rész felé.
Levél, illetőleg levelezőlap írása választott partnernek, a címzésre vonatkozó szabályok
megtartásával, a címzetthez alkalmazkodó stílusban, a szokásos nyelvi fordulatok, megszólítások alkalmazásával.
Olvasmányok reprodukálása szóban, tömörítéssel, nézőpontváltással.
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-

Fogalmazástechnikai gyakorlatok, szövegjavítás - segítséggel.

Ajánlott tanítási módszerek:
-

-

A szöveg elemzése. A tagolás, a mondatkapcsolás megfigyeltetése. A gondolatmenet
egyenességének a megfigyeltetése. A szóhasználat.
A folyamatírás alkalmazása (egy-egy leírást és jellemzést először közösen alkosson meg
a tanító a gyerekekkel).
Fogalmazási minták bemutatása és elemzése.
Az írás nyugodt körülményeinek biztosítása (ne legyen a fogalmazásóra testnevelés óra
után, legyen idő az átnézésre; szoktassuk rá a gyerekeket arra, hogy többször más-más
szempontból nézzék át írásukat: tartalmi, fogalmazási, helyesírási szempontból).
Ajánlatos a piszkozat-tisztázat rendszert bevezetni. Legyen mód a tisztázásra, újrafogalmazásra.
Az írásbeli munkák rendszeres javítása, javíttatása:

Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
- a tanulók beszédének formai és tartalmi jellemzői, szóhasználat, összefüggő beszéd; a
tanulók kommunikációs és viselkedéskultúrája; az írásbeli szövegalkotás értékelési
szempontjai: tartalom, szerkesztés, nyelvezet; helyesírás, külalak.
Tanulási képesség könyv- és könyvtárhasználat
Célok és feladatok:
-

Tájékozódás a könyvben és a könyvtárban.
A szótárakkal, a lexikonokkal és az enciklopédiákkal való ismerkedés.
A sorozatokkal való ismerkedés.
A helyes olvasási szokások kialakítása.

Fejlesztési követelmények:
-

A könyvtárban való alapvető tájékozódás, a betűrendes szerzői katalógus és a
szabadpolc ismerete.
A könyv részeinek az ismerete, tájékozódás a tartalomjegyzék alapján.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
-

A szövegértő olvasás megfelelő színvonala.
Járjon könyvtárba a gyerek.
Osztálykönyvtár a szükséges kézikönyvekkel, sorozatokkal.
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Témakörök, tartalmak:
-

Különböző információhordozók a lakóhelyi és az iskolai könyvtárban (folyóirat, hanglemez; hangkazetta, dia- és videofilm).
Ismerkedés folyóiratokkal:
A katalógus tájékoztató szerepe a könyvek és egyéb információforrások keresésében.

Belépő tevékenységformák:
-

-

A gyerekeknek szóló ismeretterjesztő művekből, folyóiratokból információk gyűjtése, az
adótokkal a tanultak kiegészítése.
Vázlat alapján beszámoló - szükség esetén a tanító segítségével - ismeretterjesztő olvasmányokról, megfigyelésekről, kísérletekről.
Beszámoló egyéni élményekről, olvasmányokról.
Mesegyűjtemények, gyerekek számára készült verseskötetek. keresése a szabadpolcon. Eligazodás a gyerekeknek készült segédkönyvek (lexikon, enciklopédia, kétnyelvű szótár) használatában.
Közmondások, szólások, állandó szókapcsolatok jelentésének megismerése kézikönyvekből.

Ajánlott tanítási módszerek:
Szemléltetés, könyvtárlátogatás.
Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés
A továbbhaladás feltételei:
Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. A tanult udvarias nyelvi fordulatok
használata mindennapi beszédhelyzetekben. A mondanivaló értelmes megfogalmazása szóban.
Előzetes felkészülés után ismert témájú szöveg folyamatos, a tartalmat kifejező fölolvasása. 15-20
soros, az életkornak megfelelő tartalmú szöveg néma olvasása, a szövegértés bizonyítása a lényeg
kiemelésével. Legnagyobb költőink, íróink nevének, és a tőlük olvasott művek címének
megjegyzése.
Rendezett, olvasható írás a margó, a betű- és szótávolság megtartásával. A mondat kezdése
nagybetűvel, a mondatfajták megnevezése konkrét esetekben, záró írásjelük használata. A szavak
szófajának, az egyalakú szótöveknek és a tanult toldalékoknak fölismerése, a toldalékos alakok
megfelelő helyesírása. Az igealak felismerése, az ige és az igekötő kapcsolatának helyesírása. A
tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése. A többes szám fölismerése, a melléknév, a
határozatlan számnév fokozott alakjának helyes írásmódja. Tanítói javítással vagy tanulói
önellenőrzéssel feltárt hibák javítása segítséggel. A könyvek önálló keresése a könyvtárban. A
könyvek tartalomjegyzékének használata. Részvétel a csoportos történetalkotásban, a
improvizációkban és az elemző beszélgetésekben.
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II. Idegen nyelvi kommunikáció kompetenciaterület
Az idegen nyelvi kommunikáció és kompetenciák fejlesztésében fontos szerepet játszik az a tény,
hogy angol anyanyelvű oktatók közvetítik a célnyelvet a tanulóknak.
A korosztály számára kiemelten fejlesztendő kompetencia területek:
- közlési és megértési kompetenciák (kommunikatív kompetenciák)
- a mindennapi szituációkban megfelelő nyelvhasználat
- a helyes viselkedési nyelvi attitűdök kialakítása.
Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését,
beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, - értést és alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális
sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és
kíváncsiságot.
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető, ezért fő
célja a hallott és olvasott szövegek megértésének és a szövegalkotás képességének fejlesztése. Ezen
kívül fontos célja még más kultúrák értékeinek közvetítése. Programunk középpontjában az idegen
nyelvi kommunikáció fejlesztése áll.

III. 1. Élő idegen nyelv műveltségi terület
Mivel az idegen nyelv bevezetése autentikus módon már az óvodában elkezdődik programunk
során, tapasztalatunk szerint az általános iskola 4. osztályának végére a gyermekek angol
nyelvhasználata, nyelvi kommunikációja gördülékeny. A gyermekek az angol nyelvet - bár hibák
előfordulnak - használni képesek a legtöbb szituációban és gondolataikat, véleményüket ki tudják
fejezni a célnyelven. A nyelvelsajátítás legfőképpen autentikus forrásból történik. A diákok számára
természetessé válik a célnyelv használata a tanórákon és azokon kívül is, mire elkezdik ötödik
osztályos tanulmányaikat.
III.1.1. Célnyelv: angol, mint idegen nyelv
A kéttannyelvű programban is szükség van formális célnyelv-tanításra, mivel a tanulók a napi
érintkezés szintjén nem találkoznak angol nyelvű beszélőkkel. Emiatt az angol, mint idegen nyelv
tárgy épp úgy része a tantervnek, mint a nem kéttannyelvű programú iskolák esetében. A haladás
ütemét befolyásolja a program egészét átható célnyelvi jelenlét. A témák megtervezésével az
órafelosztásnál ezt oly módon vettük figyelembe, hogy a témakörök számát nem, csupán szókincsét
bővítjük, valamint a kiejtést tökéletesítjük. A témakörök kiválasztásánál elsődlegesen figyelembe
vettük a kerettantervi ajánlásokat, valamint a korosztály érdeklődési körét.
Célok és feladatok:
Az angol nyelv tanítása nem állhat meg a két tanítási nyelvű programokban a hétköznapi angol
nyelvi fejlesztésnél a mindennaposan használt témakörök alapján. Minden gyermeknek olyan
körülményrendszerben kell felnőttkorára eligazodni tudni, ahol a szakmák a kutatások, új
fejlesztések alapján nagyon gyorsan fejlődnek, változnak. Az interneten az angol nyelvű napi
szakirodalom olvasása nélkül bárki a saját szakmatársaihoz képest lemaradhat. Ennek a kihívásnak
megfelelően az angol nyelvi tanítás két fő területet céloz meg:
1. az angol, mint idegen nyelv tanítása az általános angol nyelvi tudás fejlesztésére
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2. a tantárgyak angol nyelvű szókincsének elsajátítása.
Nevelési célok az angol, mint idegen nyelv oktatásán keresztül
1. Kitágítani a tanulók világképét, segíteni eligazodni őket az idegen nyelv segítségével a
világban.
2. Rugalmasabbá tenni a tanulók gondolkodását azáltal, hogy tudatosítjuk bennük: nem csak
egy kód, az anyanyelv segítségével tudják kifejezni gondolataikat és megérteni másokat.
3. Toleranciára, más kultúrák megismerésére nevelés.
4. A célnyelvi, valamint a saját kultúra összehasonlítása révén a saját kultúra jobb
megbecsülésére nevelés.
5. Az angol nyelv tanulása révén esélyt adni a tanulóknak arra, hogy az EU - ban nyelvtudásuk
révén jobban eligazodó polgárok lehessenek.
Tevékenységformák, tartalmak
Az idegen nyelv tanítása során az első négy évfolyamon olyan tevékenységformákat célszerű
használni, amelyek segítik a nyelvelsajátítást. Az olyan tevékenységformák a legcélszerűbbek,
amelyek a 6-10 év közötti gyermek tanulásához legjobban alkalmazkodnak. Ilyenek az
érzékszerveket igénybevevő játékok, a mozgásos tevékenységek, játékok, sőt, egyszerűbb
kísérletek, és egyéb kreatív munkaformák. Fontos szerep jut az autentikus tananyagoknak (mesék,
versek, énekek, mondókák). A mesehallgatás, versmondás tipikusan az életkorhoz jól kapcsolható
tevékenységek, melyek a tanulók érzelmi és morális fejlődésére is pozitívan hatnak. A téma-és
tartalomközpontú nyelvtanulás éppen azért lehet hatékony ebben az életkorban, mert az egyik
tárgyban megszerzett ismeret segíti a másik tárgyat, és holisztikus személyiségfejlődést tesz
lehetővé.
Az alsó tagozat utolsó évében a legfőbb tevékenységformák között az autentikus, gyermekirodalmi
anyagok felhasználása mellett egyre nagyobb súllyal jelennek meg a gondolkodási készséget
fejlesztő feladatok. A nem formára, hanem tartalomra koncentráló nyelvtanulás egyik jellemzője,
hogy tág teret ad a gondolkodási készségek (párosítás, sorba rendezés, osztályozás, hipotézisfelállítás stb.) felhasználásának, problémamegoldó feladatok során át. Természetesen a felső
tagozatban már megjelenik a formális nyelvtan-tanítás is, azonban ezen belül is érdemes számítani a
tanulók logikai készségére, következtetéseire. Törekedni kell arra, hogy a tanuló olvasóvá váljon a
célnyelven is, és képes legyen információk szerzésére ezen a nyelven.
Arra is törekedni kell, hogy a tanulók megfelelő tanulási stratégiákat alakítsanak ki, melyeknek
birtokában saját tanulásuk fölött bizonyos autonómiát szereznek. Segítsük abban őket, hogy a nekik
megfelelő legjobb tanulási formát megtalálják. Ennek egyik módja, ha olyan kreatív feladatokat
kapnak, amelynek során például ők készíthetnek feladatokat, teszteket társaik számára.
Tevékenységformák az ellenőrzés során
A célnyelvi tantárgytanulás olyan feladatok elé is állítja a tanulót, hogy bizonyos tantárgyi
szakszókincset is el kell sajátítania. Ennek helye részben az angol, mint idegen nyelv tanóra,
részben a célnyelvi tantárgyi óra. Az ellenőrzés során érdemes figyelembe venni, hogy nem
elszigetelt szavakat, kifejezéseket kérünk számon, hanem ezek értő használatát, ezért ha lehet,
mindig kontextusba ágyazva történjék a szavak elsajátításának ellenőrzése. Általában az ellenőrzés
ugyanolyan változatos formákban mehet végbe, mint a bemutatás és gyakorlás.
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Tankönyvi ajánlás
Az angol nyelvtanítás bármely, a korosztálynak íródott forgalomban lévő kurzuskönyvből tanítható.
Azonban a következő tankönyveket (és kiegészítőiket) ajánljuk leginkább az egyes évfolyamokhoz:
- Stella Maidment: Happy sorozat (Happy House, Happy Street, Happy Earth), Oxford University
Press, 2000.
- D. Hicks – A. Littlejohn: Cambridge English for Schools megfelelő kötetei,
1999, Cambridge: CUP.
- Oxford Reading Tree sorozat, Oxford University Press tankönyvcsomagja és segédanyagai
- Autentikus gyermekirodalmi alkotások.
Ezen kurzuskönyveket célszerű kiegészíteni könnyített szépirodalmi olvasmányokkal,
videokazettákkal (pl. Window on Britain 1. ) egyéb tanítási segédanyagokkal, programokkal (pl.
Oxford Reading Tree sorozat) a szintnek megfelelően.
Alapítványunk tagja a Kétnyelvű Iskoláért Egyesületnek, elfogadjuk a két tanítási nyelvű iskolák
irányelveit, ezért a minisztérium honlapján szereplő tantervet illesztettük be saját tantervünkbe.
Mivel programunk célkitűzései túlmutatnak a két tanítási nyelvű iskolák általános célkitűzésein, a
tantervet kiegészítettük:
Célnyelv: angol, mint idegen nyelv
1-4. osztály
Heti óraszám: 4 tanóra
A két tanítási nyelvű oktatás célkitűzései és feladatai
-

-

Tudatosítsuk, hogy a tanulók anyanyelvükön kívül más nyelven is kommunikálhatnak,
idegen nyelven is kifejezhetik magukat és.
Alakítsuk ki a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállásukat.
Ösztönözzük a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez teremtsünk olyan
légkört, amelyben önbizalmuk fokozatosan fejlődik.
Fejlesszük kiemelten beszéd- és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási
szintjüknek megfelelően.
Érjük el, hogy tanulóink életkoruknak és egyéniségüknek megfelelően sajátítsák el az
idegen nyelv tanulásának célravezető módszereit.
Emeljük készségszintre az idegen nyelv jellegzetes hangjainak képzését, mondatdallamának,
ritmusának és hangsúlyozásának helyes használatát.
Célunk, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő témákban tudjanak írásban és szóban
megnyilvánulni, véleményt nyilvánítani. Tudjanak beszélgetést kezdeményezni, folytatni és
az idegen nyelvet a hétköznapi kommunikációs helyzetekben használni.
Bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük az Európához tartozás
érzését. Ismertessük velük azt a tényt, hogy ma már Európában alapkövetelmény egy idegen
nyelv kommunikációképes ismerete.
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-

-

-

-

Adjunk betekintést a célországok kultúrájába és civilizációjába, hogy ezek értékeinek
megismerésével és megbecsülésével, azokat a saját kultúrájukkal összehasonlítva a magyar
kultúrát is tágabb összefüggéseiben lássák. Alakítsuk ki bennük más népek és etnikumok,
társadalmi csoportok elfogadását, tolerálását, és hívjuk figyelmüket a hasonlóságokra és
különbségekre.
Hangsúlyozzuk, hogy egy idegen nyelv tudása alapja lehet egy újabb elsajátításának, és
eszköze más ismeretek szerzésének.
Jelentsen számukra örömet az idegen nyelvű kommunikáció, információszerzés, olvasás.
Fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítsunk
számukra olyan lehetőségeket, hogy a célnyelvet szóban (televízió, diákcsere) és írásban
(olvasás, levelezés) használhassák és ezeken keresztül személyiségükben is gazdagodjanak.
Célunk, hogy a tanulók a más műveltségi területeken szerzett készségeket és ismereteket
alkalmazzák idegen nyelven, valamint az idegen nyelvi órákon szerzett ismereteiket más
tantárgyak tanulása során.
Fejlesszük kreativitásuk projektek készítése által is.
A projekt a tanuló munkája, amelyet vizuális vagy auditív eszközök felhasználásával
önállóan, párban vagy csoportban készít, s ebben kifejezésre juttatja egyéni elképzeléseit,
kreativitását. A projekt lehet tabló, hangfelvétel, videofelvétel, kollázs, kérdőív és ennek
feldolgozása, a tanuló által írt vers, prózai alkotás, feladatsor, rejtvény, stb.

Kapcsolat egyéb műveltségi területekkel
A tantárgy oktatási céljának meghatározásakor már szembetűnő, hogy igen szoros kapcsolatban áll
egyéb műveltségi területekkel, felhasználja az iskolában az idegen nyelven megszerzett, de
természetesen a magyar nyelven oktatott ismereteket is.
Anyanyelv és irodalom
Az anyanyelv és irodalom tanítása nemcsak az anyanyelvi kultúra oktatását szolgálja, hanem célja
az irodalmi műveltség megalapozása is, melybe beletartozik a célnyelvi országok irodalma is. A
tanulók biztatást kapnak arra, hogy ismerjenek meg minél több irodalmi alkotást könnyített
feldolgozás formájában, vagy olvassák el azokat részben vagy egészben, eredetiben és magyar
fordításban.
Amikor a tanulók a célországban élő emberek életmódjával, szokásaival és hagyományaival
ismerkednek, szókincsük bővül. Tudatosabban alkalmazzák a különböző stílusokat is annak
tudatában, hogy a társadalmi-kulturális környezet határozza meg az általuk kiválasztott nyelvi
elemek értékét, pl. udvarias megszólítás, közvetlen stílus, durva kifejezések stb.
Ember és társadalom
Igen közvetlen a kapcsolat az idegen nyelv tantárgy és az ember és társadalom műveltségi terület
között. A célország múltja, hagyományai és társadalmi rendszere, intézményeinek ismerete nélkül
sokszor érthetetlenek bizonyos kifejezések, bizonyos szituációk, az egyes emberek közötti
kapcsolat.
Nagy szerepe van az ember és társadalom műveltségi területnek abban is, hogy a tanulókban
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erősíti a nemzeti és állampolgári tudatot, valamint a személyiség tiszteletét. Növeli megértésüket
más népek kultúrájával szemben, toleranciára nevel, arra tanít, hogy a népek egymásra vannak
utalva.
Ember és természet
E műveltségi terület szintén jól kapcsolható az idegen nyelv tantárgyhoz, hiszen a
természetismeretet annak fontos témája. A célországok és saját hazánk növény - és állatvilágának
ismerete, valamint a természeti környezet bemutatása lényeges ahhoz, hogy az ott élő embereket
jobban megismerjük és megértsük.
A tantárgy korszerű oktatása tartalmazza az egészséges életmódra nevelést is, ily módon ezen
keresztül foglalkoznunk kell az emberek életmódjával és a szabadidő eltöltésével, fel kell hívnunk
a figyelmet a környezeti ártalmakra, s az emberek felelősségére, segítenünk kell a környezetbarát
szemlélet elsajátítását azáltal, hogy megismertetjük a tanulókkal más kultúrák pozitív példáit e
téren.
Földünk és környezetünk
Az anyanyelvi országok népeinek megértéséhez mindenképpen szükséges ismerni azt a szűkebb és
tágabb környezetet, annak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, ahol lakói élnek. A
célországok és hazánk földrajzi helyzete, felszíne, éghajlata, tájai, ipara, települései, népességének
száma és összetétele stb. mind meghatározók ebben a tekintetben.
Az ember és természet műveltségi területnél már említett környezetvédelem témakör itt is
kapcsolódási lehetőség.
Művészetek
A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és egyetemes kultúra, így a célországok és a
világ megismeréséhez feltétlenül hozzátartozik, ezen kívül saját hazánk hagyományairól és
kiemelkedő alkotásairól is tudniuk kell a tanulóknak ahhoz, hogy azt másokkal
megismertethessék.
Az ének-zene érzelmi hatása miatt jól közvetíti a nyelvet, miközben jelentős mértékben hordoz
ismereteket az illető nép hagyományairól, ünnepeiről, öröméről és bánatáról. Nagy segítség, hogy
az első évfolyamokban ezt a tantárgyat a sok két tannyelvű osztályban idegen nyelven tanulják, és
a használatban lévő nyelvi tankönyvek is szép számban tartalmaznak dalokat.
A rádió és televízió is sok mai témát feldolgozó dalt sugároz, ezek nagyon motiváló hatással
vannak a fiatalokra, némelyik tankönyvszerző a tananyag részeként is alkalmazza azokat.
Az énekeken kívül felhasználhatók az oktatásban azok a mondókák és játékok is, amelyek
ritmusosságukkal könnyebbé teszik a nyelvtanulást, de ezen kívül sokszor megértésükhöz a múlt
és a hagyományok ismerete is szükséges.
Ha a vizuális kultúra oktatása szintén idegen nyelven történik, ennek részét képezi a célország
képzőművészete is.
A magyar televízió és a nálunk forgalomba kerülő filmek, valamint a műholdas csatornák által
közvetített adások szintén kitekintési lehetőséget adnak az adott kulturális területre, szinte
észrevétlenül rengeteg információt szolgáltatnak célnyelvű országokról.
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Közös követelmények
Hon- és népismeret
A nyelvi órák során a tanulók főleg a célországokról tanulnak, de közelebb kerülnek saját nemzeti
kultúrájukhoz is, jobban megértik és megbecsülik az értékeket és hagyományokat. Más emberek
viselkedésének és életmódjának megismerésével növekszik bennük a nemzeti önismeret, de
megtanulják azt is, hogy milyen pozitív, megtartó ereje van a közösségnek.
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz
A nyelv segítségével a tanulók megismerhetik az egyetemes kultúra értékeit, ledőlhetnek a határok
és a megértés korlátai. A nyelvtanulás nyitottá tesz, megértővé más nemzetek iránt. A tanulók
információkat szerezhetnek az emberiség közös problémáiról, és pozitív mintákat is láthatnak azok
megoldásaira.
Kommunikációs kultúra
Idegen nyelv ismeretében a világ szinte minden részében lehetővé válik a kommunikáció. A nyelv
használatához hozzátartozik a szókincs és a nyelvi szerkezetek, valamint a metakommunikáció
alapos ismerete, hogy segítségével a társadalmi érintkezés sikeresebb legyen, jobban megértsük az
információkat, és mondanivalónkat mások számára érthetően fejezhessük ki.
Testi és lelki egészség
Az idegen nyelv tantárgy hazánk, a célországok lakóinak és más népek életmódjával is foglalkozik,
így ez alkalmat ad a testi és lelki egészségre való nevelésre is. A tantárgy témái közt szerepel a
szabadidő eltöltése, az egészséges életmód, a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése és a
fogyatékos emberek elfogadása és segítése.
Pozitív példák állításával mintát adhat a tanulóknak a krízishelyzetek megoldására, a család és a
közösség segítő szerepére.
Tanulás
A nyelvtanulás nem pusztán egy szó- és kifejezéshalmaz elsajátítása, hanem egy idegen nyelven
való gondolkodás. Általa fejlődik a tanuló személyisége, önálló gondolkodás, asszociációs készség
és jó memória szükséges hozzá. A tanulás folyamatában a négy készség fejlesztésére különböző
technikák alkalmazására is sor kerül, segíteni kell a nyelvtanulót abban, hogy megismerje önmagát,
és egyéni nyelvtanulási módszereket alakítson ki. Ki kell alakítani a tanulókban a tantárgyak
idegen nyelven való tanulásának speciális tanulási módszereit is.
Fel kell ébreszteni a tanulókban az önművelés igényét, lehetővé kell tenni számára az iskolai
könyvtár aktív használatát, és buzdítani kell arra is, hogy egyéb forrásokat is igénybe vegyen.
A célnyelvi kultúra
Az idegen nyelv tanításának célja a gyakorlati nyelvi készségek elsajátításán kívül az, hogy
lehetővé tegye egy másik kultúra sajátos értékeivel való megismerkedést is. Ily módon erősödjön
bennük saját anyanyelvük és kultúrájuk, valamint növekedjen a mások iránti érdeklődés, türelem és
megértés. Mivel a nyelvet azért oktatjuk, hogy kommunikálni tudjunk segítségével, a sikeres
kommunikáció sok esetben annak függvénye, hogy mennyire ismerjük a célországot, hiszen egyegy jelenség csak a háttér ismeretében válik érthetővé.
Ha idegen nyelvet tanítunk, akkor ez a nyelv szükségszerűen egy országhoz kapcsolódik, melynek
ez anyanyelve. A nyelvtanulóknak tehát meg kell ismerkedniük az adott ország földrajzi
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adottságaival, történelmével, betekintést kell kapniuk az ország gazdasági és kulturális életébe,
lakóinak mindennapjaiba, életformájába, szokásaiba és gondolkodásmódjába. Ízelítőt kell kapniuk
a célországok kultúrájából és civilizációjából, sajátos értékeiből, tudniuk kell, hogy az általuk
használt, kiválasztott nyelvi elemnek mi a kommunikatív értéke, mi udvarias, mi sértő, mi
humoros, mit jelentenek az országban használatos kézmozdulatok, mi a helyes viselkedésmód.
A kultúrát, mint tantárgyat nehéz oktatni, megtanulni sem lehet, de kifejleszthetjük
tanítványainkban az igényt és érdeklődést a kultúra megismerése iránt. A célnyelvi és az
anyanyelvi kultúra összehasonlításával egymás mélyebb megértéséhez is eljuthatnak a tanulók,
ezáltal toleranciát fejleszthetünk ki bennük más emberekkel és kultúrájukkal szemben, ugyanakkor
megtanulhatja azt is, hogy saját kultúrája más népekénél nem alávalóbb.
A célnyelv oktatásakor szembekerülünk azzal a problémával is, hogy mit tekintsünk célországnak.
Erre a kérdésre nem könnyű a felelet, hiszen például az angol és német nyelv esetében is több
anyanyelvi országról beszélhetünk. A válasz csak az lehet, hogy igyekezzünk minél
részletesebben bemutatni ezeket az országokat.
Általános fejlesztési követelmények
-

-

Szerezzen ismereteket a világról, a célnyelvi országokról, azok intézményeiről, az ott élő
emberekről, ezeket hasonlítsa össze Magyarországgal és vonjon le következtetéseket.
Ismerje meg a fent említett országok közösségeinek kultúráját, társadalmi szokásait,
viselkedési formáit a mindennapi életben és az emberi kapcsolatokban.
Fejlődjön személyisége sokirányúan a nyelvtanulás során (nyitottság, előítéletektől való
szabadulás, önbizalom, kommunikációs igény, helyes értékrend, vállalkozó szellem,
ambíció, érzelmi gazdagodás, önismeret).
Fejlődjenek készségei az idegen nyelv tanulása során (figyelem, memória, feladatmegoldás,
együttműködés, önálló tanulás, önismeret).
Ismerje meg az idegen nyelv tanulásának különféle stratégiáit, tanulási technikáit, és
válassza ki a számára legcélravezetőbbet.
Vegyen részt projektek tervezésében, készítésében és bemutatásában.

A tantárgy óraszáma
A tantárgy óraszáma évfolyamonként heti 5 óra, melyben lehetőséget kell biztosítani a célnyelvi
kultúra megismertetésére is.
A célnyelvi kultúra tananyaga beépíthető a célnyelvi órák anyagába, de javasoljuk külön
tantárgyként való oktatását is.
Az órakeret felhasználásának tervezésekor a következő szempontot vegyük figyelembe:
- alsó tagozaton az életkori sajátosságok miatt a tanult anyag gyakorlására és a folyamatos
ismétlésre helyezzük a hangsúlyt.
A két tanítási nyelvű oktatás elengedhetetlen feltétele – amit az eddigi tapasztalatok is igazolnak –
az idegen nyelv csoportbontásban való tanítása, mert a tantárgyi követelmények teljesítése csak
így biztosított.
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Témakörök
1. évfolyam
Az én világom: az én személyem, bemutatkozás (név, életkor, nemzetiség /célnyelvi és saját/,
hím/nőnem megkülönböztetése) köszönési formák.
Család: szűkebb családi kör, (apa, anya, testvér, nagymama, nagypapa).
Környezetünk: iskola, lakás, legfontosabb tárgyak megnevezése (fontosabb bútorok, játékok,
használati tárgyak), alapszínek, néhány tulajdonság, főbb irányok, számok: 1-10-ig), természeti
környezet (néhány növény, állat megnevezése, időjárás).
Ünnepek: családi és hagyományos ünnepek.
Étkezés: néhány étel és ital megnevezése.
Testünk, testrészeink: főbb testrészek.
Öltözködés: fontosabb ruhadarabok.
Mindennapi életünk: a mindennapi élet cselekvései, utasítások, kérések a tanórán.
Mondókák, dalok, játékok, egyszerű mesék.
2. évfolyam
Az én világom: a napszak szerinti köszönés, az én személyem, bemutatkozás, bemutatás,
ismerkedés, kapcsolatfelvétel személyesen és telefonon, egyszerű személyleírás, lakcím.
Mit szeretek, mit nem.
Család: tágabb család, barátok.
Környezetünk: lakóhely, (falu, város, néhány jármű), főbb épületek, ház, lakás (szobák,
berendezési tárgyak) színek bővítése.
Időjárás: évszakok.
Öltözködés: az évszakoknak megfelelő ruhadarabok.
Állatok világa: ház körül és vadon élő állatok megnevezése, egyszerű leírása.
Étkezés - alapvető zöldségek, gyümölcsök, élelmiszerek, ételek és italok, néhány konyhai eszköz,
vásárlás, számok (0-20-ig).
Ünnepek: jókívánságok.
Mondókák, dalok, játékok, egyszerű mesék.
3. évfolyam
Az én világom: ismerkedés, üdvözlési formák, személyi adatok, külső - belső tulajdonságok.
Család: rokoni kapcsolatok kifejezése, családfa, barátok.
Tágabb környezetünk: ház, lakás, berendezések és hozzá kapcsolódó tevékenységek, üzletek,
épületek.
Természeti környezetünk: állatok, növények és élőhelyeik, házi kedvencek és gondozásuk.
Mindennapi életünk: napirend, hónapok, hét napjai, heti terv, idő, dátum kifejezése, szabadidő
/hobby, sport /.
Iskola: tanszerek, tantárgyak, órarend, taneszközök.
Vásárlás: árufajták, a célnyelvi ország pénzneme, a számok 100-ig.
Ünnepek.
Mondókák, dalok, játékok és mesék.
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4. évfolyam
Tágabb környezetünk: országok, nemzetiségek, nyelvek, utazás, nyaralás
Természeti környezet: állatok egyszerűbb jellemzése
Étkezés: étel- és italfajták, bevásárlás, főzés, egyszerű receptek, ízek, étkezés az étteremben,
ételkínálás.
Mindennapi életünk: tárgyak leírása, szín, forma, anyag, méret. Mindennapi és szabadidős
tevékenységek.
Család: foglalkozások, munkahelyek, egy család napirendje.
Életmód: egészség, leggyakoribb betegségek, panaszok.
Ünnepek.
Mondókák, dalok, játékok és mesék.
Kommunikációs szándékok
1. évfolyam
Köszönések; bemutatkozás.
Jókívánságok.
Dolgok azonosítása, megnevezése.
Kérés, megköszönés; bocsánatkérés.
Utasítás, felszólítás.
2. évfolyam
Köszönések; üdvözlések, megszólítás.
Információkérés és – adás.
Dolgok, emberek azonosítása, megnevezése.
Emberek, helyek leírása.
Tetszés - nem tetszés kifejezése.
Utasítások, felszólítások bővebben.
3. évfolyam
Információ kérése és adása különböző szituációkban (vásárlás, iskola, szabadidő).
Dolgok, emberek azonosítása, megnevezése.
Egyetértés, egyet nem értés kifejezése, vélemény kérése, kifejezése.
Képesség, felszólítás, tiltás.
Tetszés - nem tetszés kifejezése.
Utasítások adása.
Javaslattétel.
Udvarias kérés kifejezése.
4. évfolyam
Emberek, helyek, állatok, folyamatok leírása.
Emberek, dolgok összehasonlítása.
Információ kérése és adása különböző szituációkban.
További utasítások adása.
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Udvarias kérés.
Segítség felajánlása, elfogadása, figyelemfelhívás.
Javaslattétel, meghívás.
Térbeli viszonyok: irányok, helyek, méretek, súly, űrtartalom egyszerű kifejezése.
Helyeslés és rosszallás.
Vélemény kérése, kifejezése.
Tetszés - nem tetszés.
Modalitás: akarat, kívánság, szándék.
Képesség, szükségletek kifejezése.
Megbocsátás, sajnálkozás, helyeslés.

Fogalomkörök – nyelvtan
1. évfolyam
Az idegen nyelv hangjainak kiejtése, szó- és mondathangsúly, intonáció.
Határozott és határozatlan névelők.
Főnevek többes száma.
Létezés kifejezése.
Birtoklás kifejezése.
Alapvető minőségi viszonyok.
Alapvető térbeli viszonyok.
Mennyiségi viszonyok kifejezése (számok 1-10-ig).
Személyes névmások alanyesetű alakjai.
Birtokos névmások (egyes szám 1. és 2. személyben).
Felszólító mód a megértés szintjén.
Egyszerű állító és kérdő mondat.
A kiegészítendő és eldöntendő kérdések szerkezete.
A jelen idő a megértés szintjén.
A legfontosabb kérdőszavak.
2. évfolyam
Helyes kiejtés, hangsúly és intonáció gyakorlása.
Határozott és határozatlan névelők.
Főnevek többes száma.
Felszólító mód.
A jelen idő alakjainak bővítése.
Személyes és birtokos névmások.
Fontosabb elöljárószók.
Létezés kifejezése.
Birtoklás kifejezése.
Mennyiségi viszonyok kifejezése (számok 20-ig).
Fontosabb kérdőszavak.
Az egyszerű mondatok szórendje.
Térbeli viszonyok kifejezése.
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3. évfolyam
Jelen idő.
Birtokviszony.
Főnevek egyes és többes száma.
Mennyiségi viszonyok (számok 21-100-ig), tőszámnevek, sorszámnevek.
Egyes módbeli segédigék.
Felszólító mód.
Az ige infinitív alakja.
Néhány elöljárószó.
Kérdőszavak.
Az ABC, a tanult szavak helyesírása.
A tagadás kifejezése egyéb formában.
Az egyszerű mondat szórendjei.
4. évfolyam
Igeidők és igealakok használata a különböző idegen nyelvek sajátosságainak figyelembevételével
( jelen – folyamatos, egyszerű -, múlt – egyszerű -, jövő – will, going to).
További módbeli segédigék.
Létezés kifejezése.
Melléknevek fokozása.
Hasonlító mondatok melléknevekkel.
Határozószók.
Felszólító mód.
Kérdőszavak.
Kulturális ismeretek
1-4. évfolyam
Metakommunikációs elemek: testbeszéd, kézjelek, üdvözlés.
Mindennapi élet: üdvözlés, elköszönés, megszólítás.
Célországok neve, nemzeti színei, ünnepei és az ezekhez tartozó hagyományok.
Gyerekdalok, mondókák, kiszámolók, dalok, táncok, rövid mesék.
A lakókörnyezet jellegzetes tárgyai.
Étkezési szokások.
Közlekedési eszközök.
Iskolai szokások.
Ruházkodás.
Életmód, jellegzetes sport.
Környezethez való viszony.
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A továbbhaladás feltételei az 1-4. évfolyamon
1. évfolyam
Beszédértési készség
A tanuló értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait.
Értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű nyelvi szerkezetű, a tanult lexikán túl nem lépő
kérdéseket, közléseket, ha azok idegen nyelvű irodalmi kiejtéssel, élőbeszédben vagy hangszalagról hangzanak el.

Beszédkészség
A tanuló tudjon köszönni, köszönést elfogadni idegen nyelven.
Tudjon az anyanyelvétől eltérő hangokat utánozni és megközelítően helyes hanglejtéssel ill.
intonációval szavakat, egyszerű mondatokat kimondani, 4-5 mondatos párbeszédet folytatni.
Tudjon gyermekverseket, kiszámolókat, mondókákat társaival, ill. önállóan elmondani, idegen
nyelvű gyermekdalokat közösen vagy egyedül is elénekelni.
Vegyen részt a tanult idegen nyelvű gyermekjátékokban, valamint az életükből vett szituációkban,
manuális tevékenységekben idegen nyelven is.
Ebben az osztályban írni és olvasni még nem tanulnak. E két alapkészség kimunkálása a második
osztályban kezdődik.
2. évfolyam
Beszédértési készség
Legyen képes a tanuló hallott, a normális beszédtempónál kissé lassabban elhangzott a tanult
lexikán túl nem lépő mondatokat, néhány mondatos, egyszerű szöveget megérteni.
Legyen képes a hallott utasításoknak, felszólításoknak és információknak megfelelően reagálni.
Beszédkészség
Tudjon begyakorolt, elsajátított szavakkal alkotott egyszerű mondatokat ismételni, illetve
kimondani.
Tudjon a tanult témakörökben egyszerű kérdéseket feltenni, és ezekre válaszolni, reagálni.
Legyen képes a tanuló a tanult témakörökben 4-5 mondatos önálló gondolatközlésre.
Törekedjen a helyes hanglejtés, hangsúly és ritmus használatára.
Olvasásértési készség
Ismerjék fel és értsék meg a tanult szavakat és kifejezéseket, egyszerű mondatokat.
Tudjon a tanult témakörökben egyszerű utasításokra olvasás alapján reagálni.
Legyenek képesek rövidebb tanult szöveget helyes kiejtéssel, hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes
ritmusban felolvasni és az ellenőrző kérdésekre választ adni.
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Írásbeli készség
Tudjon ismert szavakból álló szöveget lemásolni, illetve tollbamondás után az ismert szavakat
leírni.
Tudja az ismert szavak hiányzó betűit pótolni.
3. évfolyam
Beszédértési készség
Értsék meg a tanult témákban a tanult nyelvtani jelenségek keretei között az élő nyelvnek
megfelelő beszédtempóban folytatott rövid beszélgetést, ha az nem tartalmaz ismeretlen szavakat
és megfelel az idegen nyelv köznyelvi kiejtési normáinak.
Tudjanak a témákkal kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani (pl. hiányzó információk
kitöltése, válaszadás egyszerű kérdésekre, igaz-hamis állítások eldöntése, utasítások követése)
Beszédkészség
Alakuljon ki a helyes hangsúly, hanglejtés és hangképzés.
A tanulók legyenek képesek egy adott témakörön belül mások által kezdeményezett
beszélgetésben részt venni, tudjanak megválaszolni a tananyaggal, személyükkel és
környezetükkel kapcsolatos beszédhelyzetben feltett kérdéseket, illetve kérdések feltevésével
kezdeményezzenek egyszerűbb beszélgetéseket.
Tudjanak a tanulók a témakörökben megismert szavakkal egyszerű mondatokat alkotni.
Legyen képes a tanuló a tárgyalt témakörökben 4-5 mondatos önálló gondolatközlésre és
információadásra
Memoriterként tanuljanak meg rövid szövegrészeket, párbeszédeket, mondókákat, ismerjenek
dalokat.
Olvasásértési készség
Tudjanak az olvasott szövegekkel kapcsolatban egyszerű feladatokat megoldani.
Legyenek képesek rövid szövegrészeket megérteni, alakuljon ki a néma olvasás és a szövegértés
készsége is egy-egy rövidebb szövegrész kapcsán.
Tudjanak tanult szövegeket helyesen értelmezve felolvasni.
Írásbeli készség
Ismerjék az adott idegen nyelv magyartól eltérő betűinek és hangkapcsolatainak írásmódját.
Legyenek képesek ismert szavakat másolás vagy diktálás alapján helyesen leírni.
Tudjanak összekevert betűkből ismert szavakat alkotni, hiányos szavakat illetve szöveget pótolni.
Tudjanak nyelvi modell alapján önállóan egyszerű szöveget megszerkeszteni.
4. évfolyam
Beszédértési készség
Értse meg a tanuló az élőbeszédnek megfelelő tempójú idegen nyelvű óravezetést.
Fokozatosan értsék meg a tanár rövid, egyszerű célnyelvi szómagyarázatát, amennyiben az ismert
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nyelvi elemeket tartalmaz.
Értse meg a köznyelvi ejtési normának megfelelő anyanyelvi beszélőt is, ha annak beszéde a
szokott beszédtempónál valamivel lassúbb és a globális értést gátló mértékben ismeretlen lexikát
és nyelvtant nem tartalmaz. Értse meg a gépi hangot is, ha az a fenti kritériumoknak megfelel.
Legyen képes a tanuló az ilyen hallott szövegekben a szövegösszefüggés felismerésére, a hallott
történet főbb mozzanatainak követésére és felidézésére. Találják meg a tanulók a hallott szövegben
a számukra fontos információt.
Legyenek képesek megoldani hallott szöveghez kapcsolódó feladatokat.
Beszédkészség
Szóbeli megnyilatkozásait megközelítően helyes kiejtéssel tegye.
Tudjon a beszélgetés során udvariasan hozzászólni, véleményt alkotni.
Ismerje a formális szóbeli érintkezés életkorának megfelelő formáit.
A tanulók idegen nyelven röviden foglaljanak össze ismert szövegeket.
Életszerű szituációkban folytassanak egyszerű párbeszédet.
Tudjanak a tanult anyaggal kapcsolatban információt kérni és adni, tárgyakat, jelenségeket
egyszerűen leírni, tudjanak ismert témakörökhöz tartozó képekről néhány összefüggő mondatot,
történetet, mesét alkotni, elmondani.
Az idegen nyelvi memória fejlesztése céljából tanuljanak meg rövidebb nyelvi egységeket is.
Legyen képes beszédszándékát és véleményét a tanult témakörökben megfelelő nyelvi
eszközökkel kifejezni.
Olvasásértési készség
Olvassanak fel a tanulók ismert szövegeket helyes kiejtéssel.
Legyenek képesek az ismert szövegek lényegét kiemelni vagy összegezni, illetve a kért
információkat a szövegben megkeresni.
Ismerkedjen meg a tanuló a korának megfelelő egy- és kétnyelvű szótár használatával.
Fokozatosan ismerkedjenek meg egyszerűbb autentikus szövegekkel.
Írásbeli készség
Legyenek képesek ismert szavakból álló, ismert nyelvtani jelenségekre épülő szövegeket
tollbamondás után leírni.
Tudjanak feldolgozott szövegekhez egyszerű kérdéseket feltenni és feltett kérdésekre írásban,
válaszolni.
Tudjanak írni meghívót, üdvözlőkártyát, egyszerű levelet megfogalmazni, ismerjék ezek formai
szabályait.
Legyenek képesek rövid irányított fogalmazást írni.
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Általános minimum követelmények a 4. évfolyam végére
A nyelvhasználat szintje (megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás A 1 szintjével)
Tartalom
Rendelkezik a
legalapvetőbb
szókinccsel,
melyek
személyes
élményekhez
kapcsolódnak,
és a mindennapi
konkrét
szituációkra
vonatkoznak.

Nyelvhelyesség
Alapvető,
egyszerű,
begyakorolt
mondatmodelleket,
nyelvtani
szerkezeteket
tud használni.
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Folyamatosság
Főleg rövid,
előre
begyakorolt
mintamondatok
alapján fejezi ki
gondolatait,
rövid szüneteket
tartva, hogy
megkeresse a
megfelelő
kifejezéseket,
kiejtse a kevésbé
ismert szavakat
és visszakapcsolódjon a
kommunikációba.

Interakció
Képes
személyes
jellegű
kérdéseket
feltenni és
azokra
válaszolni,
amennyiben a
másik személy
lassan és
világosan beszél
és segítőkész. A
kommunikációban gyakori
az ismétlés, az
újrafogalmazás
és a javítás.

Koherencia
Szavakat,
kifejezéseket és
egyszerű
mondatokat
összekapcsol.
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IV. Matematikai kompetenciaterület
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége.
A matematikai kompetencia fejlesztésének kiemelt területe a biztos számolni tudás kialakítása.
Szintén fontos a kommunikáció fejlesztése, mások szóban és írásban közölt gondolatainak
meghallgatása, megértése, saját gondolatok közlése, a jelenségek értelmezéséhez illeszkedő érvek
keresése, az érveken alapuló vitakészség fejlesztése. Alapvető jelentőségű a jelenségekhez
illeszkedő modellek, gondolkodásmódok (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai
logikai) és leírások alkalmazni tudása és a döntési képességek fejlesztése. A matematikai
kompetencia birtokában a tanuló rendelkezik azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudja az
alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában,
a mindennapokban. A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen
alapszik, hogy a dolgok logikus okát és érvényességét keressük.

IV. 1. Matematika műveltségi terület
Célunk az, hogy tanulóink elsajátítsák a matematikai gondolkodást és gyakorolják annak
alkalmazását is, felkészítve őket ezzel a mindennapok problémáinak megoldására.
A matematikai gondolkodás fejlesztésében kiemelt szerepet kapnak a kooperatív munkaformák. A
kooperatív csoportmunkák igen előnyösek minden tanuló számára, mivel megtanítják a diákokat,
hogy csapatban dolgozzanak társaikkal, amire igen nagy szükségük lesz felnőtt korukban.
A hétköznapi, gyakorlati életből vett matematikai gondolkodást igénylő szituációk, problémák a
diákoktól a problémák többféle módon való megközelítését, együttműködést, egészséges
vitakészséget követelnek. Ezek a tevékenységek nagyban javítják a diákok kommunikációs
készségét mindkét nyelven, mivel gondolatmenetüket angol nyelven is ki tudják fejezni,
álláspontjukat meg kell tudniuk védeni és a csoporttársaikkal / párjukkal hatékonyan kell tudniuk
együttműködni.
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IV. 1. 1. Matematika
1-4. évfolyam
Heti óraszám: 4 tanóra
„A matematikai ismeretszerzésnek éppúgy lehet örömszerző hatása is, mint bármelyik művészeti ág
művelésének.” (Dr. Dienes Zoltán)
A tanulók természetes érdeklődését állítjuk a matematika tanításának szolgálatára.
A matematika tanórákon egy akkreditált magyar nyelvű tankönyvcsalád feladatait oldjuk meg két
nyelven, amit angol és magyar, kompetencia-fejlesztésre építő programcsomaggal egészítünk ki.
Dr. Dienes Zoltán kanadai magyar matematika professzor matematikai példáiból, leírásaiból is igen
sokat használunk. Dr. Dienes Zoltán és Varga Tamás munkásságának nyomdokait követve a
fejlesztés-központúság megvalósulására és a köznapi életben és más műveltségterületeken való
alkalmazásokra törekszünk.
Olyan feladatlapok alkalmazását helyezzük előtérbe az akkreditált tankönyv mellett, amelyek a
köznapi szituációk matematikai órán történő feldolgozását segítik, ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy
a diákok a megszerzett tudás birtokában alkalmazni tudják azokat. A tananyag nem lehet életidegen,
valós életből vett példák kellenek, amelyek vonzóak a fiatalok számára, így tanulásra motiválnak. A
képességfejlesztő szemlélet miatt a pedagógusok szabadon választhatnak a tankönyv feladatai és a
feladatlapok között. A tankönyv bármely feladatai kiválthatók a feladatgyűjtemény
tevékenységeivel a hatékonyabb fejlesztés érdekében, a tantervben foglalt célok és követelmények
megtartásával. A tapasztalatok szerint a tanulók szívesen foglalkoznak ilyen jellegű feladatokkal,
megoldásuk általában kedvező hatású a matematika tanulására is. Az életközeli helyzetek
feladatlapos feldolgozása során valamilyen szituáció, reklám, hír, cikk (részlet) vagy statisztikai
adat szerepel a lapon és ehhez kapcsolódnak a feladatok.
A délutáni kiscsoportos foglalkozásokon angol és magyar nyelvi felzárkóztatást, tehetséggondozást
végzünk azoknak a diákoknak, akiknek szükséges. A szöveges feladatok a problémamegoldó
készség fejlesztésén kívül még igen hasznosak a nyelvi fejlesztés szempontjából is. A matematikai
bizonyítások, levezetések nyelve különösen fejlesztő, mivel megtanítja a tanulót a lényegre
koncentráló, szabatos beszédre mindkét nyelven.
Matematika kerettantervünk a magyar Nat matematika műveltségterületét dolgozza fel.
A Baccalaureate tanterv szerinti óraszámot és tananyagot szinkronba hoztuk a magyar tantervvel. A
korosztályra szóló „Primary Years Programme” majdnem ugyanazokat a főbb témaköröket
határozza meg, mint a Magyar Nemzeti Alaptanterv.
A Brit Nemzeti Alaptantervben a Key Stage 1 és 2 teljes tananyagához is felmérő tesztek állnak
rendelkezésre, melyek segítségével angol nyelven is objektív méréseket tudunk alkalmazni a
tanulók tudásának mérésére. A brit matematikai oktatáspolitika középpontjában is a
képességfejlesztés áll. Külön értékeljük a magyar nyelvű tantárgyi tudást, valamint az angol nyelvű
matematikai teljesítményt is. Nem elég az angol nyelvi matematikai szókincs alkalmazását mérni,
hanem ugyanazokkal a tesztekkel kell tudásukat bizonyítani, mint a brit tanulóknak.
A teljes vagy részleges idegen nyelvi óravezetés a matematika tantárgy oktatására különösen
alkalmas. A tevékenységek során a gyermek viszonylag kis szókinccsel is könnyen boldogul, az
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azonos típusú feladatok rendszeres ismétlése pedig a matematikai fejlesztésen túl az idegen nyelvi
kifejezések gyakorlását teszi lehetővé. A tapasztalatok szerint a mozgásos tevékenységekre épülő
játékos matematikai feladatokat a gyermekek különösen nagy lelkesedéssel végzik idegen nyelven
is. A program jellegzetessége megkívánja a cselekvésekre épülő fejlesztés (learning by doing, total
physical response) előtérbe helyezését az idegen nyelvi kifejezések megértése és alkalmazása miatt
is. A tantárgy tanítása során a csoportokban, párban és kooperatív csapatmunkákra épülő
tevékenységekre alapozunk, a frontálisan végzett munka az órák legfeljebb 20 százalékát teszi ki. A
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány szervezésében angol – magyar két tanítási nyelvű
matematikai anyag készült (írta: Zsinkó Erzsébet – ELTE TÓK, lektorálta: C. Neményi EszterELTE TÓK), amely az idegen nyelvi matematikai tevékenységekhez ad támpontot és tananyagot. A
segédanyag a jelenleg forgalomban lévő akkreditált tankönyvcsaládok közül legjobban C. Neményi
Eszter –Oravecz Márta a Nemzeti Tankönyvkiadó által kiadott tankönyvcsaládja mellett
használható legelőnyösebben.
Célok és feladatok:
Az általános iskola első négy évfolyamán a matematikai nevelés fő céljai a gyermekek
érdeklődésének felkeltése a matematika iránt, a matematikai tevékenységek megszerettetése, az
alkotó gondolkodás és azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az
önálló ismeretszerzésre, valamint a gyermekek bevezetése a valóságos világ legáltalánosabb
értelemben vett térformáinak és mennyiségi viszonyainak tudományába. További cél a
problémamentes továbbhaladás biztosítása a kötelező oktatás keretében.
Célunk, hogy a gyermekek számára természetessé váljon az angol nyelven történő tanulás,
tevékenykedés a matematika tanórákon, valamint teljes magabiztossággal alkalmazzák az angol
nyelven szerzett matematikai ismereteket.
A célok elérésére a gyermekek életkoruknak megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerési
módszereket sajátítanak el mindkét nyelven, párban oktatós módszerrel. A matematika tanulásának
alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés. Ennek keretében kerül sor a
megfigyelés irányítására, a spontán megfigyelésből a tudatos, célirányos megfigyelésre való
felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, rendezésére, értelmezésére és lejegyzésére,
valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetekben való alkalmazására.
A fejlesztés fontosabb területei:
-

az érdeklődés felkeltése, pozitív attitűd alapozása

-

helyes tanulások kiépítése (pontos munkavégzés, helyes jel- és számjegyírás)

-

kognitív képességek fejlesztése, gondolkodási módszerek alapozása,
összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés
emlékezet, (mozgásos, tárgyi, fogalmi)

-

képessége,

megfigyelőképesség,

válogató, osztályozó és rendszerező képesség, - adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése,
lényegkiemelő képesség,
absztraháló és konkretizáló képesség,
összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása,
probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és egyszerűbb
esetekben gondolati úton,
tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás,
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-

-

kreativitás,
analógiák felismerése, követése,
algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése,
logikai gondolkodás elemi szinten,
tapasztalatok kifejezése különféle módokon (megmutatással, rajzzal, adatok
rendezésével, példák, ellenpéldák gyűjtésével, stb.), megfogalmazása saját szókinccsel,
egyszerűbb esetekben matematikai szaknyelv, illetve jelrendszer alkalmazásával,
a munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek (pl.: pontosság, rendszeresség,
megbízhatóság, a részletszámítások és az eredmény ellenőrzése).
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1. évfolyam

Témakörök

Tevékenységek

Számtan, algebra:
számfogalom a húszas számkörben.
Természetes számok 0-20-ig.

A számfogalom építésének előkészítése:
tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása,
válogatása,
rendezése,
csoportosítása,
halmazok képzése közös tulajdonságok
alapján.
Tárgyak
hosszúságának,
szélességének,
tömegének,
edények
űrtartalmának
összehasonlítása, összemérése.
Tárgyak meg – és leszámlálása egyesével,
kettesével, számnevek sorolása növekvő és
csökkenő sorrendben.
Számok tulajdonságai:
A számok összeg és különbség alakjainak
a számok jele; összeg- és különbségalakjaik a előállítása kirakással, rajzzal, leolvasása
számok bontott alakja számjegyek száma kirakásról, rajzról.
páros, páratlan számok.
Számok
kapcsolatai:
nagyságrend, Viszonyítások, rendezések, számok helyének
számszomszéd.
megkeresése számegyenesen.
Műveletek értelmezése, műveletvégzés

A számok közötti összefüggések felismerése; a
műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel
és az ezt felidéző szöveg alapján.
Az összeadás tagjainak felcserélhetősége.
A hozzáadás/összeadás és elvétel/kivonás
Háromtagú összeadások.
értelmezése, tevékenységgel, rajzzal és
Két halmaz egyesítése: hozzátevéssel konkrét szöveges feladattal.
esetekben. Egy halmaz felbontása: elvétellel
konkrét esetekben.
Számok bontása két szám összegére, pótlás.
Szóbeli számolási eljárások készségszintű
alkalmazása a 20-as számkörben.
Összefüggések a számok körében.
Képről művelet megfogalmazása, művelet
megjelenítése képpel, kirakással.
Állítások igazságtartalmának megítélése. Több
megoldás keresése.
Összefüggések szöveges feladatokban
Matematikai
szöveg
alkotása
adott
számfeladatokhoz.
Szövegről számfeladat alkotása.
Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség
Számfeladatról szöveg alkotása.
formálása
matematikai
problémák
Műveletek értelmezése szöveg alapján.
ábrázolásával, szöveges megfogalmazásával.
Tevékenységről, képről szöveges feladat
alkotása.
Szöveges
feladat
megjelenítése
tárgyi
tevékenységgel, rajzzal.
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Témakörök

Tevékenységek

Sorozatok, függvények:
összefüggések: változások, periodikusság,
ritmus, növekedés, csökkenés.

Tárgysorozatok képzése; ismétlődések,
tulajdonságok megfigyelése. Sorozatok
folytatása megadott, választott felismert
szabály alapján.
Számsorozat-képzés növekvő, csökkenő
sorrendben.
Változások megfigyelése, felismert szabályok
követése, ismétlődések, ritmus értelmezése
mozgással, hanggal, szóval, számmal.
A változások felismerése, értelmezése tárgyi
tevékenységek alapján, kifejezése számokkal.
Számok,
mennyiségek
közötti
elemi
kapcsolatok megjelenítése, összefüggések
megfogalmazása.
Számok táblázatba rendezése.
Kapcsolatban levő elemek (tárgyak, személyek,
hangok, szavak, számok) összekeresése,
párosítása egyszerű esetekben.
Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok
jelölése nyíllal.

Grafikonok, szabályjátékok (gépjátékok).
Egyszerűbb összefüggések,
szabályszerűségek.
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Témakörök

Tevékenységek

Geometria:
testek, síkidomok.

A tér- és síkbeli tájékozódó képesség alapozása
érzékszervi
megfigyelések
segítségével;
kifejezése megmutatással, szóban; ilyen
tartalmú közlések megértése, követése. Testek,
alakzatok
érzékelhető
tulajdonságainak
felismerése, azonosságok és különbözőségek
kifejezése
megmutatással,
válogatással,
sorbarendezéssel, szavakkal.
Testek építése szabadon, majd modell alapján.
Síkidomok előállítása tevékenységgel. Sík- és
térbeli alakzatok szétválogatása tulajdonságok
alapján. Játékos tapasztalatszerzés síktükörrel.
Tájékozódás,
helymeghatározás;
irányok,
irányváltoztatások. Geometriai tulajdonságok
felismerése, összehasonlítások.

Mérés.
Mérőeszközök.
Mértékegységek: méter, kilogramm, liter.
Az idő: hét, nap, óra.

A becslés és mérés képességének fejlesztése
gyakorlati tapasztalatszerzés alapján. Az
összehasonlító, megkülönböztető képesség
alakítása mennyiségek tevékenységgel történő
rendezése útján.
Összehasonlítások, összemérések a
gyakorlatban (pl.: magasabb, rövidebb).
Mérési eljárások: kirakás, egyensúlyozás.
Mérés alkalmilag választott egységekkel.
Különböző mennyiségek mérése azonos
mértékegységgel.
Azonos mennyiségek mérése különböző
mértékegységekkel.
Kapcsolatok felismerése mennyiségek,
mértékegységek és mérőszámok között.
Mérési tapasztalatok megfogalmazása.
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Témakörök

Tevékenységek

Valószínűség, statisztika.
Események, ismétlődések.

A matematikai tevékenységek iránti érdeklődés
felkeltése matematikai játékok segítségével. A
megfigyelő és rendszerező képesség fejlesztése
valószínűségi játékokkal.
„Biztos”, „lehetséges, de nem biztos”,
„lehetetlen” érzékelése találgatással,
próbálgatással.
Adatok gyűjtése, ábrázolás oszlopdiagram
építésével (tárgyi tevékenység formájában).

Továbbhaladás feltételei:
- Tárgyak, személyek, dolgok érzékelhető tulajdonságainak felismerése, válogatás közös
és eltérő tulajdonság alapján.
- Számfogalom a 20-as számkörben; biztos számlálás, mérés.
- Számok írása, olvasása.
- A számok kéttagú összeg- és különbségalakjainak felsorolása.
- Páros és páratlan számok felismerése.
- A számok szomszédainak ismerete.
- Növekvő és csökkenő számsorozatok képzése adott szabály alapján.
- Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban.
- Valamennyi kéttagú összeg és különbség ismerete húszas számkörben.
- Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában kirakás
segítségével, lejegyezés számokkal. Egyszerű összefüggések megfogalmazása szóban és
lejegyzése írásban.
- Egyszerű szöveges feladat értelmezése tevékenységgel; modell választása.
- Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, művelettel.
- Egyszerű sorozat képzése kirakással, rajzzal.
- Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, képzése adott szabály alapján.
- Összetartozó elem-párok keresése egyszerű esetekben.
- Térbeli és síkbeli alakzatok azonosítása és megkülönböztetése néhány megfigyelt
geometriai tulajdonság alapján.
- Helymeghatározás a tanult kifejezések alkalmazásával (pl.: alatt, fölött, mellett).
- Összehasonlítás, mérés gyakorlati tevékenységgel, az eredmény megfogalmazása a
tanult kifejezésekkel.
- A m, kg, l egységek használata szám és egyszerű szöveges feladatokban.
- A hét, nap, óra időtartamok helyes alkalmazása.
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2. évfolyam
Témakörök

Tevékenységek

Számtan, algebra:
Tulajdonságok
felismerése,
elemek
Számfogalom a százas számkörben.
szétválogatása adott szempont szerint.
A természetes szám fogalma a százas A megfigyelések kifejezése rajzban, szóban,
számkörben.
írásban.
A szám, mint halmazok tulajdonsága.
Eligazodás a tízes számrendszerben.
Halmazok
összehasonlítása:
számlálás.
Darabszám, mérőszám, sorszám.
Megállapítások: mennyivel több, mennyivel
Számok nagysága, számszomszédok. Számok kevesebb elemet tartalmaz, hányszor annyit.
helye a számegyenesen.
Számolás tárgyi tevékenységgel kettesével,
hármasával, négyegyével, ötösével, tízesével.
Számok írása, olvasása 100-ig. Számok
bontása tízesek és egyesek összegére.
Algoritmusok követése az egyesekkel és
tízesekkel végzett műveletek körében.
Számok kapcsolatai, számok nagysága.
Számok közelítő helye a többféle beosztású
számegyenesen.
Számok tulajdonságai: páros, páratlan.
Műveleti tulajdonságok.
Összeadás: a tagok felcserélhetősége,
csoportosíthatósága, összefüggés a tagok
növelése, csökkenése és az eredmény
változása között.
Szorzás: a tényezők felcserélhetősége.
Az összeadás és a szorzás kapcsolata.
Összefüggések.
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Műveletfogalom
építése
tevékenységgel:
kirakások,
darabszám,
mérőszám
megállapítása.
Összeadás,
kivonás
értelmezésének
kiterjesztése a százas számkörre.
Szorzás bevezetése az egyenlő tagok
összeadásával, számlálás kettesével, ötösével,
tízesével.
Oszthatóság megfigyelése pl. 3-mal, 5-tel, 10zel.
Szorzás, osztás, bennfoglalás kirakással, jelölés
bevezetése (részekre osztás 15/5, bennfoglalás
15:3).
Maradékos osztás kirakással, maradék jelölése.
Értelmezés rajzról, jelekről.
Kételkedés,
ellenőrzés,
igazolás
megmutatással.
Indoklások megfogalmazása.
Szóbeli beszámolás a megfigyelésekről.
Megfigyelések a szorzó- és bennfoglaló tábla
esetei körében.
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Témakörök

Tevékenységek

Műveletek sorrendje.
Algoritmusok segítségével történő számolás.
Az összeadás, kivonás kapcsolatai: pótlás, A tényezők felcserélhetőségének értelmezése,
hiányos kivonás, összeg, különbség, a zárójel leolvasása tárgyi tevékenységről.
használata.
Összeg és különbség szorzása, zárójel
Szorzás és osztás kapcsolata.
használata.
Háromtagú összegek kiszámítása.
Összefüggések, kapcsolatok.
Megfigyelés. Feladatok a mennyiségek közötti
Nyitott mondatok egy-két változóval.
kapcsolatok felismerésére.
Alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz Számok, mennyiségek jellemzése állításokkal.
szerepe a nyitott mondat megoldásában.
Nyitott mondat kiegészítése,
igazsághalmazának keresése.
Tevékenységek kifejezése szóban.
Igaz, hamis állítások megfogalmazása, az
igazság megítélése.
Összefüggések, kapcsolatok megállapítása
rajzról,
lejegyzés
számokkal.
Nyitott
mondatokat igazzá, hamissá tevő elemek
keresése próbálgatással. Nyitott mondat
felírása ábra alapján.
Egyenes és fordított szövegezésű feladatok
megoldása. Képről szöveges feladat megfogalmazása.
Nyitott
mondatról,
műveletről
szöveg
készítése.
A szöveges feladatok megjelenítése,
értelmezése, leírása, számokkal. Becslés,
megoldás, válaszadás szóban és írásban. A
megoldás lépéseinek visszaidézése.
Egyszerű szöveges feladatok ábrázolása,
megoldása.
A szöveges feladatok megoldási lépéseinek
kialakítása és alkalmazása.
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Témakörök
Sorozatok, függvények:
Egyenletesen növekvő vagy
sorozatok.
Egyszerű tapasztalati függvények.
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Tevékenységek
Tárgy-, rajz- és jelsorozatok kiegészítése,
csökkenő folytatása adott vagy felismert összefüggés
szerint.
Sorozatok készítése önállóan választott
szempont alapján.
Szabályok
felismertetése,
követése.
A
kapcsolatok szavakkal való kifejezése. Sorozat
elemeinek
megfigyelése,
megállapítások
(növekedés, csökkenés, periodikusság).
Sorozat szabályának megfogalmazása szóban.
Összefüggések keresése az adatok között.
Szám-párok,
számhármasok
közötti
kapcsolatok
megállapítása,
táblázatba
rendezése,
összefüggések
megfigyelése,
lejegyzése.
Összefüggések, szabályosságok felismerése.
Szabályok megfogalmazása a sorozat elemei
közti különbségek megállapításával.
Periodikusság megfigyelése.
a valóság és a matematika kölcsönös
kapcsolatának bejárása.
Többféle szabály keresése adott elemű
sorozatokhoz.
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Témakörök

Tevékenységek

Geometria.
Testek, síkidomok, tükrözés.
Sokszögek tulajdonságai.

Testek válogatása, osztályozása megadott
szempont szerint.
Építések kockákból, téglatestekből; geometriai
tulajdonságok érzékelése az alkotások során.
Testek másolása modellről.
Építés különféle helyzetekben, tükörkép
építése egyszerű esetekben. Egyszerű tükrözés
megfigyelése, tükörkép előállítása hajtogatással.
Összehasonlítások végzése.
Síkidomok másolása, előállítása egy-két
feltétel szerint: kirakás, befedés, másolás
átlátszó papírral. Vonalzó, sablon használata.
Tulajdonságok megnevezése.
A megfigyelések megfogalmazása, kifejezése
válogatással.
Tapasztalatgyűjtés egyszerű alakzatokról, a
megfigyelések megfogalmazása. Téglalap,
négyzet, kocka, téglatest előállítása.
Kerület mérése tevékenységgel.

Mérhető tulajdonságok, mérés.

Hosszúság, tömeg, úrtartalom, idő mérése
alkalmilag választott és szabványegységekkel
(m, dm, cm, kg, dkg, l, dl, óra, perc, nap, hét,
hónap, év).
Gyakorlati mérések az egység többszöröseivel.

Témakörök

Tevékenységek

Valószínűség, statisztika.
A valószínűségi személet alapjai.
Adatlejegyzés módszerei.

Adatok gyűjtése (megfigyelt történésekről,
mért vagy számlált adatok).
Adatok
ábrázolása
táblázat,
grafikon,
oszlopdiagram segítségével, megállapítások
leolvasása.
A „biztos, nem biztos, valószínű, lehetséges”
fogalmak alapozása játékkal, tevékenységgel,
példák gyűjtése.
Az elképzelés és a valóság összevetése.
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Továbbhaladás feltételei:
- Halmazok összehasonlítása, meg- és leszámlálás.
- Viszonyítások: nagyobb, több, hányszor akkora megfogalmazása.
- Darabszám, mérőszám helyes használata.
- Biztos számfogalom 100-ig.
- A számok írása, olvasása.
- Az egyes, tízes fogalmának ismerete.
- Tájékozottság a tízes számrendszerben.
- Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje.
- A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismert
tulajdonságokkal.
- A számok közötti kapcsolatok felismerése.
- Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos
osztás) értelmezése kirakással.
- Műveletek megoldása szóban.
- A kisegyszeregy biztonságos ismerete.
- A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése.
- Tagok felcserélhetőségének ismerete.
- Fordított műveletek alkalmazása.
- A műveletek közötti kapcsolatok felismerése.
- A kapcsolatok kifejezése szóban.
- Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról.
- Állítások igazságának megítélése.
- Nyitott mondat kiegészítése igazzá tevése.
- Nyitott mondat készítése ábráról.
- Szöveges feladatok értelmezése, megoldása.
- Adott szabályú sorozat készítése.
- Sorozatok képzése.
- Testek létrehozása másolással megadott egyszerű feltétel szerint.
- Élek, csúcsok, lapok felismerése, számbavétele a kocka és a téglatest esetében.
- Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint.
- Csoportosítás, válogatás tulajdonságok szerint.
- Gyakorlati mérések a tanult egységekkel
- A tanult szabványmértékegységek ismerete; használata.
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3. évfolyam
Témakörök

Tevékenységek

Számtan, algebra:
számfogalom 1000-es számkörben.
Számok helye, közelítő helye a számegyenesen,
nagysága, számszomszédai.
Számok tulajdonságai, nagyságrendje,
oszthatóság. Számok képzési módjai,
számjegyek helyi és alaki értéke.
Számok kapcsolatai: osztója, többszöröse;
Számok összeg-, különbség-, szorzat-,
hányados- és összetett alakjai.
Római számok.
Negatív számok, törtszámok.
Összeg, különbség, szorzat, hányados, közelítő
érték fogalma.

Számfogalom bővítése játékos feladatokkal.
Elemek szétválogatása, osztályozása, rendezése.
A „mindegyik”, „van olyan”, „egyik sem”, „nem
mind” kifejezések használata konkrét
tevékenységek kíséretében.
A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak
továbbépítése.
A műveleti eljárások kiterjesztése az írásbeli
műveletek körére.
Becslés értelmezése és gyakorlati alkalmazása.
Az elsajátított számolási készségek analógiájára
szóbeli műveletek a magasabb számkörökben.
A rugalmas gondolkodás fejlesztése többféle
megoldás keresésével.
Római számok leolvasása, írása I, V, X, C, D
jelekkel.
A negatív számok és a törtszámok fogalmának
előkészítése tárgyi tevékenységgel.
Műveletek értelmezése tevékenységgel, rajzzal,
elvontabb ábrákkal.
Összeg, különbség, szorzat, hányados becslése, a
„közelítő érték” fogalmának bevezetése, számok
körében.
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Témakörök

Tevékenységek

Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők
felcserélhetősége,
csoportosíthatósága,
összeg, különbség, szorzat, hányados
változásai.
Műveleti sorrend.
Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás és
kivonás, szorzás és osztás, összeg, különbség
szorzása.
Igaz és hamis állítások.
Számolási eljárások: szóban: összeadás,
kivonás, szorzás, osztás tízzel, százzal;
összeadás és kivonás írásbeli művelettel,
írásbeli szorzás egyjegyűvel.
Összefüggések
felismerése,
kapcsolatok
leolvasása ábráról, rendezések, becslések.
Nyitott mondatok.
Nagyítás, kicsinyítés, tükrözések, eltolás
egyszerű esetekben.

Műveletek végzése játékos formában a tagok,
tényezők felcserélhetőségének gyakorlására
csoportmunkában és kooperatív munkaformák
gyakorlati alkalmazásával.
A műveleti sorrend gyakorlati alkalmazása
egyéni munkában.
A logikai gondolkodás fejlesztése az igaz és
hamis állítások megítélésével.
Megoldási
algoritmusok
megismerése,
alkotása, alkalmazása.
A kreativitás fejlesztése többféle megoldás
keresésével.
Szövegek
megjelenítése
tevékenységgel,
ábrázolással.
Nyitott
mondat
igazsághalmazának
megkeresése
próbálgatással,
véges
alaphalmazokon.
Nyitott mondatok lejegyzése, megoldása.
Szöveges feladatok értelmezése, megoldása
modell segítségével.
Szöveges feladatról nyitott mondat készítése,
többféle megoldási mód keresése.
Matematikai modell (sorozatok, táblázatok,
rajzok, grafikonok) használata a szöveges
feladatok megoldásához.
Tükrözések,
nagyítások,
kicsinyítések
gyakorlása a füzetben.

Témakörök
Sorozatok, függvények.
Grafikonok.

Tevékenységek
Adott szabályú sorozat folytatása. Sorozat
szabályának felismerése, megfogalmazása.
Tapasztalati adatok táblázatba való lejegyzése,
rendezése. Grafikonok készítése.
Hozzárendelések, megkezdett párosítások
folytatása.
Néhány elemével elkezdett sorozathoz
többféle szabály alkotása. A kapcsolatokat
kifejező tevékenységek, ábrák megismerése. A
becslő, felismerő és alkotóképesség fejlesztése
problémafelvetésekkel.
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Témakörök

Tevékenységek

Geometria.
Testek építése szabadon és adott feltételek
Testek, síkidomok.
szerint. Testek másolása modellről.
A téglalap és négyzet tulajdonságai: oldalak, Testek szétválogatása egy és két tulajdonság
csúcsok száma.
szerint.
Nagyítás, kicsinyítés, tükrözések, eltolás Alakzatok különféle előállításával.
egyszerű esetekben.
Tulajdonságok számbavétele.
Síkidomok előállítása szabadon, másolással és
egy-két feltétel megkötésével.
(Kirakás, papírhajtogatás, nyírás, vonalzó és
körző használata.)
Tengelyesen tükrös alakzatok előállítása
tevékenységgel.
Tájékozódás vonalon, síkban, térben.
Játékok
a
téglalap
és
a
négyzet
tulajdonságainak
gyakorlására,
összehasonlítására. Nagyítások, kicsinyítések
végzése, tükrözések eltolások többféle módon,
nagy papírokon a tanterem padlóján vagy
kertben.
Mérhető tulajdonságok. Mérés.
Tapasztalatgyűjtés.
Egység, mennyiség és mérőszám kapcsolata. Mennyiségi
jellemzők
felismerése,
a
Hosszúság, kerület, terület, térfogat mérése.
különbségek észrevétele.
Idő mérése.
A terület, térfogat, szög fogalmának alapozása
konkrét tevékenységgel, tapasztalatgyűjtéssel.
Mérések alkalmi egységekkel a már megismert
mennyiségek körében.
Kerületmérés körülkerítéssel, területmérés
lefedéssel, területmérés lefedéssel.
Térfogat mérése alkalmi egységekkel.
Mérés szabvány egységekkel: m, dm, cm, mm,
l, dl, cl, ml, g, dkg, kg, km, hl, t.
Az idő mérése (óra, perc, másodperc). Mérés
az egységek többszöröseivel.
Érzékszervi
megfigyelés
alapján
összehasonlítások végzése.
Át- és beváltások gyakorlati mérések esetében.
A mértékegységek használata és átváltása
szöveges és számfeladatokban.
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Témakörök

Tevékenységek

Valószínűség, statisztika:
Adatok megfigyelése, gyűjtése, elemzése.

Kifejezőképesség fejlesztése a sejtések
megfogalmazásával.
Adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése,
rendezése, ábrázolása, elemzése.
két adat számtani közepének értelmezése.
A lehetséges és lehetetlen tapasztalati úton való
értelmezése.
A biztos és véletlen megkülönböztetése.
Próbálgatások tárgyi tevékenységek
kíséretében, sejtések, indoklások
megfogalmazása.

Továbbhaladás feltételei:
- Halmazok tulajdonságainak felismerése, részhalmaz jellemzése.
- Biztos számfogalom 1000-es számkörben.
- Számok írása, olvasása 1000-ig.
- Számok nagyságrendjének és helyiértékének biztos ismerete.
- Számok képzése, helyiérték szerinti bontása.
- Műveletek leolvasása ábráról, megjelenítése tevékenységgel.
- Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása szóban és írásban.
- Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá.
- Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése kis véges alaphalmazon
behelyettesítéssel.
- Szöveges feladatok értelmezése, adatainak lejegyzése, megoldási terv készítése.
- Szöveges feladat megoldása közvetlen az értelmezésre szolgáló tevékenységgel,
ábrákkal és matematikai modellel.
- A számítások helyességének ellenőrzése és az eredmény értelmezése.
- Egyszerű sorozatok szabályának megállapítása.
- Egyszerű sorozat folytatása.
- Kapcsolatok keresése táblázatok adatai között.
- Testek építése modellről.
- Síkidomok előállítása tevékenységgel.
- Téglalap, négyzet tanult tulajdonságainak felsorolása modell segítségével.
- Mérés alkalmi és szabvány egységekkel.
- A gyakorlatban végrehajtott mérések alapján a mértékegység és mérőszám
kapcsolatának megállapítása.
- Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolódva.
- A tanult szabvány mértékegységek gyakorlati alkalmazása.
- A biztos és a véletlen megkülönböztetése konkrét tapasztalatszerzés útján.
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4. évfolyam
Témakörök

Tevékenységek

Számtan, algebra:
Számfogalom 10 000-es számkörben.
A számok nagysága, számok közelítő-értéke.
A számok tulajdonságai, kapcsolatai,
szomszédai, összeg-, különbség-, szorzat-,
hányados és összetett alakjai.

Számok írása, olvasása 10 000-ig. Római
számírás gyakorlása.
Számok bontása, képzése a számjegyek alaki-,
helyi-, valódi értékének értelmezése.
Kapcsolatok keresése változó mennyiségek
között.
Kerekített értékek a halmazok, mennyiségek
közvetítésével, számegyenes használatával, a
számrendszeres alak tudatos értelmezésével.
Törtszámok előállítása tárgyi tevékenységgel;
értelmezése különféle mennyiségek
mérőszámaként.
A negatív szám fogalmának tapasztalati úton
való előkészítése.

Műveletek értelmezése, műveletvégzés.
Műveleti tulajdonságok kiterjesztése a
tízezres számkörre.
A műveletek közötti kapcsolat tudatosítása.
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás fejben
kerek számok esetében. Szorzás, osztás,
tízzel, százzal, ezerrel.

A műveletek értelmezése tevékenységgel,
ábrával és szöveggel. Becslés, közelítő érték
keresése.
A műveletforgalom kiterjesztése az írásbeli
műveletek körére gyakorló feladatokkal.
A becslés és kerekítés önálló alkalmazása.
Szóbeli műveletvégzés a tanult számolási
eljárásokkal.
Írásbeli
műveletek
alkalmazás
szintű
felhasználása.
Írásbeli
összeadás,
kivonás
négyjegyű
számokkal.
Írásbeli
szorzás
kétjegyűvel,
osztás
egyjegyűvel. A zárójel használata, műveleti
sorrend.
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Témakörök

Tevékenységek

Nyitott mondatok, szövegek feladatok.

A
nyitott
mondatok
igazsághalmazának
megkeresése véges alaphalmazon; egyszerű
esetekben következtetéssel.
A tervszerű próbálgatás (közelítő módszer)
alkalmazása a megoldás keresésére.
Egyszerű állítások tagadása, nyitott mondat
kiegészítése.
Szöveges feladatok tevékenységhez, rajzhoz
kapcsolódva. Szöveges feladatok megoldása:
értelmezés, adatok kigyűjtése, rendszerezése,
modellkészítés (keresés, választás).
Összefüggések elemzése, a probléma megoldása,
válasz
megfogalmazása,
az
eredmény
összevetése a valósággal.
Szöveges feladatok értelmezése, az adatok
ábrázolása, modell készítése. Többféle megoldási mód keresése.
Alaphalmaz, részhalmaz és kiegészítő halmaz
kapcsolatának értelmezése.
Szöveges feladathoz többféle megoldás keresése.
Tanulási szokások továbbfejlesztése:
kerekített értékekkel becslések végzése,
az ellenőrzés többféle módjának gyakorlása.
Megoldási terv készítése feladatokhoz, írásbeli
válaszadás szöveges feladathoz.

Témakörök

Tevékenységek

Sorozatok, függvények:
A gondolkodási műveletek körének bővítése
megkezdett sorozatok folytatása adott szabály (pl. osztályozás, szabályfelismerés,
szerint.
grafikonkészítés, elemi algoritmus
Összefüggések egyszerű sorozatok elemei alkalmazása).
között.
Sorozatok képzési szabályának megállapítása.
Többféle folytatás lehetőségének gyakorlása.
Adatok sorozatba rendezése, a folytatásra
vonatkozó sejtések megfogalmazása.
Hozzárendelések gyakorlása.
Grafikonok készítése, olvasása.
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Témakörök

Tevékenységek

Geometria.
Testek, síkidomok, transzformációk.

Testek másolása modellről.
Testek építése adott feltételek szerint testekből,
lapokból.
Testháló kiterítése, tervezése, összeállítása:
téglatest, kocka.
Síkidomok előállítása párhuzamos és
merőleges vonalpárok segítségével. Az
egybevágóság fogalmának tapasztalati
előkészítése: síkidomok másolása, eltolás,
tengelyes tükrözés, elforgatás például
másolópapír segítségével.
Nagyítás, kicsinyítés négyzetrácsos papíron.

Mérhető tulajdonságok, mérés.
Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése.
Területmérés. Szögmérés.

A hosszúság, űrtartalom, tömeg és idő mérése
alkalmi és szabvány egységekkel.
A mennyiségek szabvány mértékegységeinek
használata szám- és szöveges feladatokban.
A terület mérése lefedéssel, a terület
kiszámítása a területegységek
összeszámolásával, térfogatmérés kirakással,
építéssel. Téglalap területének mérése;
számolás a kirakást felidéző módon.
Szögfogalom előkészítése tapasztalati úton.
Szögmérés derékszöggel, felével, negyedével.
Összehasonlítások, viszonyítások.
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Témakörök

Tevékenységek

Valószínűség, statisztika.

Tapasztalatok szerzésével későbbi
fogalomalkotás előkészítése (a biztos, a
lehetséges és a lehetetlen események,
törtszámok).
A gyakoriság, valószínű, kevésbé valószínű
értelmezése konkrét példákon.
Adatok gyűjtése, rendezése, ábrázolás
grafikonon.
Táblázatok, grafikonok készítése, leolvasása,
értelmezése.
Néhány szám számtani közepének értelmezése.
Az „átlag” használata. Valószínűségi játékok,
kísérletek, megfigyelések.
A véletlen események gyakoriságának
megállapítása kísérletek végzésével.
Sejtés megfogalmazása adott számú kísérlettel.
Sejtés, kísérletezések, a kísérleti eredmények
összevetése a sejtéssel, az esetleges eltérés
megállapítása és magyarázata.
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Továbbhaladás feltételei:
- Biztos számfogalom tízezres számkörben.
- Számok helyi-érték szerinti írása, olvasása.
- Számok képzése, bontása.
- Számok nagyságának és a számjegyek különféle értékének biztos ismerete.
- A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.
- Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása.
- A becslés, ellenőrzés eszközként való alkalmazása.
- A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében.
- Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges feladat megoldása.
- Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint.
- Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése.
- Szöveges feladatok megoldása.
- A megoldási algoritmusainak alkalmazása.
- Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.
- A szabály megfogalmazása egyszerű formában.
- Összetartozó elemek táblázatba rendezése.
- Összefüggés felismerése a táblázat elemei között.
- Adott feltételeknek megfelelő geometriai alakzatok építése síkban, térben.
- Geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok kiválasztása a felismert tulajdonság
alapján.
- Transzformációk létrehozása eltolás és tükrözések segítségével.
- Mérés szabvány egységekkel.
- Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolva, illetve
ilyenek felidézése nyomán.
- Számítások a kerület és terület megállapítására.
- Adatgyűjtés táblázatok leolvasásával. Példák megfogalmazása a biztos, a lehetséges és a
lehetetlen fogalmának használatával.
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V. Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban
lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk
cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való
alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. A természettudományos kompetencia birtokában
a tanuló képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét a hétköznapi életben
felmerülő problémák során is. A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ
alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak,
valamint a mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt
hatásának az ismerete.

V. 1. Ember a természetben műveltségi terület
A környezettudatosságra való nevelés kiemelt fejlesztési feladat, átfogó célja, hogy elősegítse a
tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék
képes legyen a környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a
társadalmak fenntartható fejlődését.
A környezeti nevelés során a tanulók megismerik azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek
következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon
felismerik a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a
környezeti következmények tükrében. Megértik a fogyasztás és a környezeti erőforrások
kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. Bekapcsolódnak közvetlen környezetük értékeinek
megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk
megelőzése meghatározóvá válik. Személyes tapasztalatokat szereznek a környezeti konfliktusok
közös kezelése és megoldása terén.

V. 2. Földünk-környezetünk műveltségi terület
A Földünk – környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb
környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.
A Brit Nemzeti Alaptantervben két különálló tantárgyra (geography, science) osztották a
környezetismereti tudnivalókat. A brit alaptanterv e két tantárgyának tartalmát figyelembe véve
állítottuk össze a tantervben foglaltakat Key Stage 1 és Key Stage 2 szinten. A földünk,
környezetünk műveltségi terület tudnivalóit már alsó tagozatban kezdik tanítani a nemzetközi
tantervek, míg a magyar oktatási rendszerben ez felső tagozatban kap kihangsúlyozottabb szerepet.
A műveltségi területhez tartozik felső tagozatban a földrajz tantárgy, valamint a természeti
megismerést segítő, tanórán kívüli, természetben végzett tevékenységek. Alsó tagozatban a
harmadik és negyedik osztályban jelennek meg a műveltségi területhez tartozó tartalmak a
tantervben. A kiemelt fejlesztési feladatok közül a hon- és népismeret, a környezettudatosságra
nevelés és az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés és a testi, lelki egészség jelenik meg a
leghangsúlyosabban a műveltségi területben.
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V. 3. Ember és társadalom műveltségi terület
Az ember és társadalom műveltségi terület három területe a történelem, az emberismeret és a
társadalomismeret. Az emberismeret területhez tartoznak a természetismereti tartalmak teljes
mértékben és annak részét képezik a földünk, környezetünk műveltségi területi tartalmak, valamint
az ember a természetben műveltségi tartalmak is, hiszen mindegyik az embert magát és az
embernek a környezetében elfoglalt helyét vizsgálja.
A fejlesztés kiemelt területei a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a történelmi és
állampolgári tudat erősítése, a szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi problémák
iránti nyitottság, a környezetért érzett felelősség, más kultúrák megismerése.
Kiemelt fejlesztési feladatunk még ezen a műveltségi területen belül a hon- és népismeret, az
európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, aktív állampolgárságra nevelés.
Az európai azonosságtudat – egyetemes kultúra kiemelt fejlesztési feladat is a legnagyobb
mértékben az „Ember és társadalom műveltségi terület” keretein belül valósul meg.
Európa a magyarság tágabb hazája. Fontos, hogy a tanulók magyarságtudatukat megőrizve
váljanak európai polgárokká. Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan ismeretekkel, személyes
tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek birtokában meg tudják találni helyüket az európai nyitott
társadalmakban. Fontos, hogy európai identitásuk megerősödésével nyitottak és elfogadóak
legyenek az Európán kívüli kultúrák iránt is.
A nem magyar állampolgárságú tanulóknál a tanulók saját nemzeti kultúrájának bővebb
megismerésén keresztül vezetjük rá a tanulót a saját népével való azonosságtudatra.
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V. 3. 1. Természetismeret
Heti óraszám: 1-2. évfolyam: 1 tanóra
3-4. évfolyam: 2 tanóra
A környezetismeret tantárgy anyaga kiemelt jelentőséggel bír tantervünkben, mert a tantárgy
témakörei (évszakok, ünnepek stb.) köré csoportosul a többi tantárgy tananyaga is tanítási
segédanyagainkban.
A tankönyvek, segédanyagok használhatók magyar tanító által idegen nyelven vezetett tanórákon,
magyar nyelvi óravezetés mellett, valamint párban történő tanítás során is külföldi pedagógussal
való együttműködésben.
Az Alapítvány szervezésében készült segédanyagok: Első / Második / Harmadik / Negyedik
kétnyelvű környezetismeret könyvem (írta: Kulin Eszter – ELTE TÓK, lektorálta: Pákozdi ErikaELTE TÓK)
A tanórákon az óvodában megkezdett megismerési tevékenységeket folytatjuk, melyek során a
környezet iránti érdeklődés fenntartása, a természet szépségének, sokszínűségének vizsgálata
történik az életkori sajátosságok figyelembe vételével. A személyes megtapasztalásra az iskolai
évek alatt is nagy hangsúlyt fektetünk tanulmányi séták, erdei kirándulások, táborok során is. A
teljes programra jellemző a komplexitás, az egyes témaköröket a különböző tantárgyak révén
közösen dolgozzuk fel. A környezetismeret tantárgy lehetőséget ad az önálló ismeretszerzési,
feldolgozási, kommunikációs, kooperációs képességek komplex fejlesztésére.
A természetismeret tevékenységeket, kísérleteket
természetismereti kísérletező készletével is.

segítjük

Fodor

Erika

Hundidac-díjas

1. évfolyam
Célok és feladatok:
A gyermek személyiségének komplex fejlesztése, a személyiségjegyek pozitív formálása:
- A megismerési képességek (a megfigyelő-, leíró-, azonosító- és megkülönböztető)
fejlesztése az élő és élettelen természet érzékelhető, minőségi tulajdonságainak
vizsgálatával (megfigyelésével, leírásával és összehasonlításával) önállóan végzett
tanulói tevékenységek révén, játékos módon.
- A kommunikációs és együttműködési képesség fejlesztése kooperatív csapatmunkával.
- A környezethez való pozitív viszonyulás erősítése a természetben való
tevékenységekkel.
- A környezet szebbé tételére való igény kialakítása.
- Egészségfejlesztés, az egészséges életvitel szokásrendszerének alakítása ön- és
társismereti játékokkal, drámapedagógiai elemek alkalmazásával.
- Fogyasztóvédelmi feladatok ellátása vásárlói szituációk gyakorlásával.
Fejlesztési követelmények:
A gyermek értékelje és védje a természet szépségeit, saját, és társai egészségét. Legyen képes
környezetében megfigyeléseket végezni, szempontok szerint az anyagok lényeges tulajdonságait
kiemelni, leírni, összehasonlítani mindkét nyelven.
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Belépő tevékenységformák:
Érzékszervi-tapasztalásos szempontok szerinti megfigyelés, leírás szóban, rajzban és írásban
mindkét nyelven. Lényeges, jellemző tulajdonságok kiemelése, összehasonlítása a természeti
jelenségek, folyamatok (pl. időjárás változásai) megfigyelése, leírása során.
Módszerek, munkaformák:
Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, tájékozódás, játék, szerepjáték,
szituációs játék, ötletroham, gyűjtőmunka, bemutatás, differenciálás.
Munkaformák: egyéni, páros, csoport és frontális munka, kooperatív csapatmunka.
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Témakörök, tartalmak
A megismerési képességek fejlesztése:
- Az iskola és óvoda összehasonlítása.
- Az élettelen természet és az élőlények
érzékelhető (látható, hallható,
tapintható stb.) tulajdonságok szerinti
vizsgálata tanulmányi séta során
(gesztenyegyűjtés).
- A tanulmányi séta során összegyűjtött
anyagokat is felhasználva a természeti
környezet jellemzése. Szüreten való
részvétel.
- Őszi zöldségek, gyümölcsök irányított
megfigyelése (látás, szaglás, tapintás,
ízlelés útján), leírása, összehasonlítása,
csoportosítása, vásárlói szokások,
fogyasztóvédelem.
- Az ember jellemző érzékelhető
tulajdonságai.
- Élettelen természet - levegő - víz talaj érzékelhető tulajdonságainak
vizsgálata.
- Az időjárás elemeinek megfigyelése a
leírása: napszakok, hónapok, évszakok
időrendbe való állítása.
- Kirándulás során az őszi természet
megfigyelése. Lágy- és fásszárú
növények vizsgálata.
- Az élő és élettelen természet
összehasonlítása (pl. rész-egész
viszonyok).
- Testrészeink, tisztálkodás.
Öltözködés, ruházkodás.
- Otthon, házimunkák a családban.
- Ünnep a családban.
- A téli természet megfigyelése
tanulmányi séta során.
- Állatok etetése télen, a vadon élő és a
háziállatok megkülönböztetése,
csoportosítása.
- Az orvos gyógyító munkája,
segítségkérés balesetkor.
- A tavaszi természet megfigyelése
tanulmányi kirándulás során.
- Az iskola, lakóhely környékének
sajátosságai, nevezetességei.
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Irányított, az érzékelhető tulajdonságok
alapján történő megfigyelések az
osztályteremben, az iskolában és az
iskola környezetében.
A megfigyelt lényeges jellemzők
leírása, összehasonlítása.
Tájékozódás az iskolában és az iskola
környékén történő séta során.
Élősarok készítése, növények ápolása,
állatok gondozása.
Játékos tevékenységek varázsdobozzal.
Piaci vásárlás, eladás megfigyelése,
eljátszása.
Őszi zöldségek, gyümölcsök rajzolása.
Szituációs játékok.
Ön- és társismereti játékok.
Játékos vizsgálódás pl. léggömbökkel,
vízzel, szívószállal, a levegő és a víz
érzékelhető tulajdonságainak irányított
megfigyelése, leírása, összehasonlítása.
Az idő múlásának, egyirányúságának,
megfordíthatatlanságának
tapasztaltatása évkerékkel,
születésnapokkal.
Játékos tevékenységek az erdőben:
illattérkép, nesztérkép készítésével.
Játék tévékészülékben „kis
meteorológusok” bemondják az általuk
készített időjárás jelentést.
Szoborjáték, tükör-kép játék testrészek
megnevezésével.
Családi szerepek megfigyelése, leírása
szerepjátékokkal.
Ajándékkészítés természetes
anyagokból.
Madáretető madarairól rajzok készítése.
Szituációs játékok.
Nagyítóval rovarok megfigyelése a
természetben, állatok rész-egész
kapcsolatának vizsgálata.
Nyári időjárási jellemzők megfigyelése.
A megfigyelt jellemzők leírása szóban,
rajzban, játékos módon.
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Követelmények:
- Legyen képes tanítói irányítással a közvetlen környezet élettelen alkotóelemeit (természeti és
mesterséges tárgyak), valamint élőlényeit az érzékelhető tulajdonságok, a részekből való
összetettség, a rész-egész viszony alapján megfigyelni, a tapasztalt jellemzők alapján
összehasonlítani és csoportosítani.
- Legyen képes tanítói irányítással a közvetlenül érzékelhető jelenségek, változások
megfigyelésére (pl. az időjárási jelenségek, az évszakok változásai).
- Tudja a megfigyelések, összehasonlítások tapasztalatait életkorának megfelelően ábrázolni.
- Legyenek képzet szintű ismeretei környezetének élettelen tárgyairól és élőlényeiről, s e
képzetek a valóságnak megfeleljenek.
- Ismejen néhány egyszerű tényt a körülötte lévő élettelen és élő környezet tárgyainak, illetve
élőlényeinek érzékszervekkel megállapítható tulajdonságairól.
- Ismerje fel a vizsgálódáshoz szükséges eszközöket (pl. kézi nagyító) és használja azokat
helyesen.
- Forduljon érdeklődéssel a közvetlen környezetében található élettelen tárgyak és élőlények felé.
- Legyen képes általános vásárlói szituációkban megfelelően viselkedni, valamint tisztában
legyen a pénz szerepével.
A továbbhaladás feltételei:
A gyermek aktív részétele a tanórákon. Az angolul elhangzott utasítások megértése és az óra
menetének folyamatos követése.
Értékelés:
A követelményekhez igazodó szöveges értékelés mindkét nyelven. A szöveges értékelés formája
a tanítás-tanulás során folyamatos. Az írásban közölt szöveges értékelés félév végén és év végén
történik mindkét nyelven. Az értékelés tartalmazza a tennivalókra, fejlesztésre vonatkozó
megállapításokat.
Az értékelés szempontjai:
-

a megfigyelőképesség fejlettsége
a leíróképesség fejlettsége
az azonosító- és megkülönböztető képesség fejlettsége
a rendező- és rendszerező képesség fejlettsége
a térbeli és időbeli tájékozódó képesség fejlettsége
az értékelés a pozitívumokra épüljön, mutassa fel az eredményeket.
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2. évfolyam
Célok és feladatok:
A megismerési képességek fejlesztése az élő és élettelen környezet érzékelhető és mérhető
tulajdonságainak vizsgálatával. A megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető és tájékozódási
képesség fejlesztése a megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, viszonyítás,
becslés, mérés, tájékozódás és játék módszereivel élményt nyújtó, önálló tanulói tevékenységek
révén.
A tanulók környezeti és egészség-magatartásának alakítása az ember - saját maguk - mennyiségi
jellemzőinek vizsgálatával, az egészséges szokásrendszer alapozásával és a helyes napirend
kialakításával.
Hazánk értékeinek, népi hagyományainak, természeti szépségeinek megismertetése által a
lakóhelyhez való kötődés, nemzetünkhöz tartozó érzés megalapozása.
Fejlesztési követelmények:
Legyen képes a tanuló az élettelen és az élő környezetétének lényeges jellemzőit érzékelhető és
mérhető jellemzők alapján vizsgálni. Tanítói irányítással tudjon egyszerűbb becsléseket és
méréseket végezni, ehhez a legmegfelelőbb mérőeszközt kiválasztani. Ismerje a napszakok,
évszakok változásait, tudjon tájékozódni lakóhelyén és annak környékén. Alakuljon ki benne az
igény a helyes napirend a környezetbarát életvitel megvalósítására.
Belépő tevékenységformák:
Megismerési módszerek bővülése: viszonyítás, becslés, mérés, tájékozódás.
Módszerek, munkaformák:
Módszerek: jelenség és folyamat megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés,
viszonyítás, becslés, mérés, tájékozódás, játék, szerepjáték, szituációs játék, ötletroham, vita,
gyűjtőmunka, bemutatás, differenciálás.
Munkaformák: egyéni, páros, csoport és frontális munka, kooperatív csapatmunka.
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Témakörök, tartalmak
-

-

-

-

-

-

-

-

Megfigyelések a gyermek közvetlen
környezetében lévő tárgyak körében
látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés
útján.
Az ember életkori szakaszai, a fejlődés
minőségi és mennyiségi jellemzői.
Az emberi test részei, testrészek
jellemzése, arányai. Rész-egész
viszony élőlények esetében.
Az egészség és egyes megbetegedések
jellemzői.
Hasonló érzékelhető tulajdonságú, de
mérhető tulajdonságokban eltérő
testek összehasonlítása, mérés
szükségességének tapasztalása.
Különböző mennyiségek hosszúság
tömeg, hőmérséklet, idő, térfogat, és
űrtartalom becslése, mérése:
mérésekkel a becslés pontosságának
ellenőrzése becslés és mérés
módszerének alkalmazása.
Különböző halmazállapotú anyagok
vizsgálata.
A tiszta és szennyezett levegő és víz
érzékelhető és mérhető
tulajdonságainak vizsgálata. A víz
halmazállapot változásai. A víz
felhasználása, takarékosság
lehetőségei.
Az élettelen természet és az élőlények
mennyiségi jellemzőinek vizsgálata
tanulmányi séta során.
Az iskola környékének felszíni
jellemzői, vizei, tanulmányi
kirándulás, sárkányeregetés, a
természetes környezet érzékelhető és
mérhető tulajdonságainak vizsgálata.
Az egyes felszínformák jellemzése.
Az erdő szintjeinek (gyökér-, avar-,
cserje- és lombkoronaszint jellemzése.
A megismerési módszerek gyakorlása,
alkalmazása.
A tanult mérési módszerek,
mértékegységek összefoglalása játékos
tevékenységekkel, tanteremben és a
szabadban.
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Érdekes,
jellegzetes
népi
hagyományokkal kapcsolatos tárgyak
jellemzése – játékkal.
A
gyerekek
fényképek
és
hangfelvételek alapján vizsgálják az
egyes szakaszok jellemzőit.
Egymás körberajzolása nagy
csomagolópapírra, majd az emberi test
részeinek megnevezése, megfelelő
szókártyák elhelyezése, egyes
testrészek hosszúságának becslése,
mérése.
Testmagasság és testtömeg viszonyítás,
becslés és mérés, összehasonlítása a
születési adatokkal.
A tüdőben lévő levegő térfogatának
megbecslése, majd mérése.
Az egészséges gyermek
testhőmérsékletének becslése, mérése.
A környezet anyagainak
összehasonlítása, csoportosítása, majd
az egyes jellemző mennyiségek
becslése, mérése.
A csapadékfajták megfigyelése. A jég
víz, vízgőz vizsgálata.
Vízfelhasználással kapcsolatos
mérések.
Ültetés, a növény fejlődésének
folyamatos megfigyelése.
Időjárás elemeinek mérése, időjárásjelentés készítése.
A levegő hőmérsékletének becslése,
mérése különböző helyeken, pl.
erdőben és városban.
Az
erdő
szintjeinek
vizsgálata
érzékelhető és mérhető jellemzők
alapján.
Tájékozódási játékok. Természetben
távolságok,
magasságok
becslése,
mérése.

-

Az alföld, domb, dombság, hegy,
hegység
és
a
felszíni
vizek
megfigyelése, leírása minőségi és
mennyiségi jellemzők alapján.

-

Kísérletek Fodor Erika készletével.

141

Kerettanterv két nyelven való tanításhoz

Követelmények:
- Legyen képes önállóan a közvetlen környezet élettelen alkotóelemeit, élőlényeit az érzékelhető
tulajdonságok, a részekből való összetettség, a rész-egész viszony alapján megfigyelni, a
tapasztalt jellemzők alapján összehasonlítani és csoportosítani.
- Legyen képes önállóan a természetben zajló néhány jelenség, változás megfigyelésére.
- Ismerje fel közvetlen környezetének tárgyain és anyagain a mérhető tulajdonságokat.
- Tanítói irányítással szerezzen gyakorlottságot a mindennapi életben gyakori mérésekben.
- Tanítói irányítással szerezzen gyakorlottságot a mindennapi életben gyakori mérésekben (pl.
hosszúság, terület, tömeg, térfogat, űrtartalom, hőmérséklet, idő mérése), a szabadon választott
mérőeszközök és néhány szabvány jellegű mértékegység (pl. cm, m, l, dl, kg).
- Legyen képes a mért adatokat összehasonlítani.
- Mérési eredményeit legyen képes szóban megfogalmazni és írásban rögzíteni.
- Ismerje fel a méréshez szükséges eszközöket és használja azokat helyesen és balesetmentesen.
- Tudja, hogy sokféle eszközzel lehet mérni, de azok pontosság tekintetében különböznek
egymástól; hogy mérésekkel a körülöttük levő világ alaposabb megismerése válik lehetővé.
- Olvasmány-vagy filmélmény alapján ismerje azt a tényt, hogy a méréshez használt eszközök a
történelem folyamán változnak.
- Legyen számára érdeklődéssel végzett tevékenység a közvetlen környezetében lévő tárgyak és
élőlények mérhető tulajdonságainak keresése, becslése és mérése.
- Mérési tapasztalatai alapján ismerje fel, hogy a mérés összehasonlítás egy önkényesen választott
mértékegységgel.
A továbbhaladás feltételei:
Tanítói kérdések alapján a gyermek tudjon számot adni megfigyeléseiről, tapasztalatairól. Az
angol nyelven feltett tanítói kérdéseket megértse és legalább tőmondatos válaszokat tudjon adni
a célnyelven is. Legyen képes egyszerűbb mérésekhez a mérőeszköz helyes megválasztására,
reálisan becslésre, mérések végzésére. Tudja alkalmazni a megismert mértékegységeket, ismerje
a napszakok, évszakok egyes jellemzőit, sorrendiségét.
Angol nyelven ismerje az egyes témákhoz tartozó legfontosabb kifejezéseket.
Értékelés:
Mindkét nyelven írásos szöveges értékelés a félév végén és év végén történik. A gyermekek
teljesítményének szóbeli értékelése az év során folyamatos angol és magyar nyelven.
Az értékelés szempontjai:
- az első osztályban megfogalmazott szempontok
- a mérési képességek fejlettsége
- a mérőeszközök használata, alkalmazásuk készségei
- a mértékegységek alkalmazásának készségei
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3. évfolyam
Az éves munka az ember szerepére, tulajdonságaira, szokásaira épül.
Célok és feladatok:
A megismerési képességek fejlesztése a környezet anyagainak és élőlényeinek érzékelhető, mérhető
és kölcsönhatásban megnyilvánuló tulajdonságainak vizsgálatával. A problémamegoldó
gondolkodás fejlesztése a kölcsönhatások és változások megfigyelésével.
Szisztematikusan felépített tevékenységrendszeren keresztül a gyermekek megfigyelő-, leíró-,
azonosító-, megkülönböztető-, tájékozódási és kooperatív képességének, kommunikációs és
vitakészségének, mérési és kísérletezési technikájának fejlesztése, a kísérletezéshez szükséges
szokásaik és eszközismeretük alakítása.
Fejlesztési követelmények:
Tájékozódás térben és időben. Anyagok tulajdonságainak, változásainak, az élő és élettelen
környezet kölcsönhatásainak vizsgálata. Egyszerűbb kísérletek tervezése, elvégzése, tapasztalatok
megfigyelése, leírása, ok- okozati összefüggések felfedezése.
Belépő tevékenységformák:
1. és 2. évfolyamok megismerési módszereinek alkalmazásával a kísérletezés és a tájékozódás
módszereinek fejlesztése. Önálló döntéshozatali technikák fejlesztése.
Módszerek, munkaformák:
Módszerek: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, viszonyítás, becslés,
mérés, tájékozódás, kísérletezés, játék, szerepjáték, szituációs játék, ötletroham, vita, gyűjtőmunka,
bemutatás, differenciálás, drámajáték.
Munkaformák: egyéni-, páros-, csoportmunka, frontális munka, kooperatív csapatmunka.
Témakörök, tartalmak:
Az éves anyag az élettelen és élő környezet jelenségeinek, folyamatainak, változásainak és
kölcsönhatásainak vizsgálata köré csoportosul, az ember szerepére a környezetben.
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Témakörök, tartalmak

Tanulói tevékenységek

- Egészség – betegség.
- Önismeret.
- Az életkori változások jellemzése, a testi és
lelki fejlődés jellemzői.
- Helyes táplálkozás jellemzői.
- A reklám szerepe, szempontok kialakítása
a megfelelő termékek kiválasztásához,
helyes vásárlói szokások kialakítása,
fogyasztóvédelem.
- Élelmiszerek – tápanyagok.
- Összetevők vizsgálata.

-

-

-

-

A kísérletezés szabályai.
-

-

Testi higiénés szokások formálása.

-

A testmozgás szerepe, napirend.

-

A biztonság megőrzésének lehetőségei:

-

Veszélyhelyzetek felismerése.

-

-
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Egészséges szokások alakulásának
vizsgálata –drámapedagógiai
módszerekkel.
Testtömeg, testmagasság becslése, mérése.
Az emberi növekedés, fejlődés
jellemzőinek vizsgálata.
Egyes betegségek jellemzőinek felismerése,
segítségkérési módok, egyszerűbb
látogatási és ápolási tudnivalók
megbeszélése, eljátszása.
Ön- és társismereti játékok.
Életkornak megfelelő tápanyagszükséglet
bemutatása, egyes élelmiszerek példáin
keresztül történő megfigyelések, becslések,
mérések végzése.
Egyes élelmiszerek tápanyagainak
kimutatása, vizsgálata kísérletezéssel.
Folyadékok térfogatának becslése, mérése.
Élelmiszerek vizsgálata a csomagoláson
feltüntetett adatok alapján.
Étrend- tervezés.
Tisztálkodási eszközök, anyagok
vizsgálata, alkalmazásuk bemutatása.
Szabadidő beosztása, egyéni döntéshozatal
gyakorlása szituációs játékokkal.
Veszélyhelyzetek bemutatása, cselekvési
lehetőségek, segítségkérés módjai az egyes
helyzetekben – szituációs játékkal.
Kísérletezések Fodor Erika
természetismereti kísérletező készletével
minden egyes témához illően a tanév
folyamán.
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Témakörök, tartalmak

Tanulói tevékenységek

- Változások a környezetünkben.
- Kölcsönhatások vizsgálata: hőmérséklet- és
halmazállapot-változásokkal járó egyszerűbb
kísérletek végzése, ezek megfigyelése a
természetben.
- A víz egyes halmazállapotai – jég, víz.
vízgőz – és halmazállapot változásai olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, fagyás.
- Egyszerűbb kémiai kölcsönhatások
vizsgálata, az égés feltételei, veszélyei,
tűzoltás szabályai.
- Az oldatok keletkezése, jellemzése, szerepe.
- Az ember szerepe a levegő és a víz
szennyezésének elkerülésében.

- Különböző hőmérsékletű folyadékok
hőmérsékletének becslése, mérése, majd
kölcsönhatásuk során
a kiegyenlítődés
folyamatának vizsgálata, kísérletekkel.
- Az egyes halmazállapotok jellemzése, a
halmazállapot változásokkal – olvadás,
párolgás, lecsapódás, fagyás - kapcsolatos
kísérletek végzése, tapasztalatainak leírása
szóban, rajzban, írásban.
- A tűzgyújtás szabályainak megbeszélése,
eljátszása az égéssel kapcsolatos egyszerű
kísérletek végzése, a kiindulási és keletkezett
anyagok megfigyelése és leírása érzékelhető és
mérhető jellemzők alapján.
- A tűzesetekkel kapcsolatos teendők
jelentőségének a bemutatása, eljátszása.
- Az oldódás feltételeinek és folyamatának
vizsgálata kísérletekkel.
- Különböző oldószerek és oldandó anyagok
vizsgálata. Egyes oldatoknak az emberi
szervezetre és a környezetre gyakorolt
hatásának vizsgálata kísérletekkel.

-

Az egyes mozgásformák vizsgálata.

-

-

A mágneses kölcsönhatás vizsgálata.

-

A fény és a hang.

-

-

Az érzékszervek védelme.

-

-

-
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Környezetünkben tapasztalható mozgások
megfigyelése, leírása, okainak kutatása. Az
egyes mozgásfajták modellezése kísérlettel.
A mágneses erőtér fogalmának tapasztalati
alapozása kísérletekkel. Az egyes anyagok
és a mágnes kölcsönhatásainak vizsgálata.
Az iránytűvel meghatározható irányok
megfigyelése.
Egyes természetes és mesterséges
fényforrások vizsgálata, a fény
jellemzőinek megfigyelése kísérletekkel, az
árnyjátékokkal az árnyék keletkezésének
megfigyelése. Egyes anyagok vizsgálata
fényáteresztés szempontjából.
A természeti fénytani jelenségek
modellezése: csoportmunkában pl. a
szivárvány.
A hang keletkezésének, fajtáinak vizsgálata
kísérlettel.
A szem és a fül védelmének jelentősége.
Érzékelési játékok. Pl. tájékozódás bekötött
szemmel.
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Témakörök, tartalmak

Tanulói tevékenységek

-

Kölcsönhatások a természetben.
A felszínformák és az időjárás-elemek
kölcsönhatásainak vizsgálata.
A mező életközösségének vizsgálata.
A növények növekedésének és
fejlődésének a vizsgálata.
A növény részeinek jellemzése
érzékelhető és mérhető tulajdonságok
alapján.
Mezőn élő állatok jellemzése,
csoportosítása.
Az élettelen és élő környezet
kölcsönhatásai a mezőn.

-

-

Világtájak meghatározása.
Helyzet-meghatározás, tájékozódás
iránytűvel.

-

Tájékozódás.
A Nap járásának megfigyelése,
modellezése.
Az iránytű használata.

-

Alaprajz- készítés, kicsinyítés.
Útvonalrajzok készítése.
Térképhasználat iránytűvel a szabadban.

-

Tanulmányi séta, kirándulás tervezéséhez
útvonal és térkép-készítés.

-

Országismeret.
Egyes települések, pl. város-falu
jellemzése összehasonlítása.
Közlekedési lehetőségek, szabályok,
járművek, speciális járművek (pl.
mentők).
Magyarország,
Budapest
szépségei,
értékei.

Kooperatív
technika
alkalmazásával,
gyűjtőmunkával
és
prezentációval
készülnek a tanulók egy-egy település
bemutatására.
Tanulmányi séták, kirándulások során
tanítói segítséggel mutatják be a város
nevezetességeit.

-

-

-

-
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-

-

Tanulmányi sétákon, kirándulásokon
szerzett tapasztalatok felelevenítése,
rendszerezése, új szempontok alapján való
vizsgálata.
Csapadék és szél hatásának vizsgálata
homokasztalon csoportmunkában.
Csíráztatás, hajtatás.
A virág részeinek megfigyelése nagyítóval.
A mezei állatok jellemzése, a testfelépítés
és életmód összefüggéseinek megvilágítása,
a tápláléklánc.
Kísérletezés Fodor Erika természetismereti
készletével a témákhoz illően.

146

Kerettanterv két nyelven való tanításhoz

Követelmények:
- Legyen képes a tanuló tanítói irányítással a tágabb környezet különféle tárgyait, élőlényeit
az eddig vizsgált szempontok alapján megfigyelni, összehasonlítani, csoportosítani.
- Legyen képes tanítói segítséggel egyszerű vizsgálatokat leírásnak megfelelően végrehajtani,
a végbemenő változásokat pontosan megfigyelni, a tapasztalatokat szóban megfogalmazni,
írásban rögzíteni.
- Legyen képes alapmennyiségeket önállóan mérni a vizsgálati tárgyakon, élőlényeken,
folyamatokban.
- Legyen képes a vizsgálatokhoz használatos egyszerű kísérleti eszközöket rendeltetésszerűen
és balesetmentesen használni.
- Ismerje fel, hogy a természetben bekövetkező változások mindegyike valamilyen
kölcsönhatás eredménye.
- Rendelkezzen tapasztalati alapokkal az ok-okozati összefüggések későbbi általánosításhoz.
- Rendelkezzen az időbeliség-időbeli változás-képzeteivel.
- Váljon igényévé a természetes és mesterséges környezet megfigyelése.
- Ébredjen benne kísérletező kedv a természet jelenségeinek, az élőlények életének
megfigyelése során.
- Ismerje fel az alvás, pihenés, a rendszeres étkezés, a szabadban történő rendszeres mozgás
fontosságát, és gyakorolja mindennapi életében az erre vonatkozó ismereteket.
- Folyamatos és ismételt megfigyelések során legyen képes felismerni teste növekedését és
fejlődését.
- Ismerje és használja helyesen a kísérleti eszközöket. E tevékenységek során ismerje és tartsa
be a balesetvédelmi előírásokat.
- Váljanak belső igényévé az alapvető testápolási, higiéniás és étkezési szokások.
- Legyen képes tájékozódni saját testén, ismerje fel és meg tudja nevezni saját érzékszerveit,
főbb testrészeit, valamint ismerje fel a legáltalánosabb betegségek (pl. láz) tüneteit.
- Ismerje az iránytűt és az égtájakat.
- Találja meg Magyarországot és Budapestet a térképen.
A továbbhaladás feltételei:
Angol nyelven is legyen képes lényeges változásokat felismerni, egyes kölcsönhatás
vizsgálatokat, kísérleteket tervezni, legyen képes követni az egyes kísérletek menetét,
tapasztalatairól –akár kulcsszavak egymás mellé rakásával- tudjon beszámolni. Ismerje a
tananyaghoz tartozó legfontosabb angol kifejezéseket.
Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét, tudjon tájékozódni környezetében.
Értékelés:
Szóbeli értékelés az év során, valamint félévek végén írásbeli szöveges értékelés mindkét nyelven.
Az értékelés egyénre szabott, konkrét, mind a gyermek, mind a szülő számára érthető. Az
intellektuális képességeken kívül értékeli a tanulók szociális érzékenységét és emocionális vonásait,
a tantárggyal való összefüggésben.
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Az értékelés szempontjai:
-

-

az első két osztály szempontjai
a kísérletező képesség fejlettsége
a kísérleti eszközök alkalmazásának készségei
Az érzelmekre, motívumokra vonatkozó szempontok:
a megismerő tevékenységet kísérő érzelmek (örömteli, önként – biztatásra – tanítói
felszólításra végzi).
sikerorientáció, kudarctűrés
a természethez való érzelmi viszony megnyilvánulásai

-

Kapcsolatrendszer:
a társakkal való együttműködés, a kooperatív csapatmunkákban való részvétel képessége
a környezethez való viszonyulás

-
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4. évfolyam
Célok és feladatok:
A 4. évfolyamon célunk azoknak a feltételeknek a megteremtése, melyek lehetőséget adnak a 10-11
éves gyerekeknek az ember és társadalom műveltségi terület fejlesztési területeivel összhangban:
- a környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerésére - az előző évfolyamokon tanult
megismerési módszerek alkalmazásával,
- a környezettudatos és egészséges életvitel értékként való átélésére,
- egyéni döntések hozatalára,
- empatikus készség fejlesztésére ön- és társismereti játékok, drámapedagógiai elemek
alkalmazásával,
- a problémahelyzetek érzékelésére,
- a konfliktusok megoldására,
- saját felelősség vállalására
- a megismerési képességek (a megfigyelő-, leíró-, azonosító- és megkülönböztető) további
fejlesztésére a környezet minőségi, mennyiségi és kölcsönhatásban megnyilvánuló
tulajdonságainak vizsgálatával, a megismerési módszerek önálló tanulói alkalmazásával és
gyakorlásával önállóan végzett élményt nyújtó tanulói tevékenységek révén,
- a tájékozódási képesség fejlesztésére térképen, szabadban való tájékozódással, iránytűvel
- a kommunikációs és együttműködési képesség kooperatív csapatmunkával történő
fejlesztésére.
- a családi és iskolai megbízatások felelős teljesítésére.
Fejlesztési követelmények:
Tudjon egyszerűbb kísérleteket tervezni, elvégezni, tapasztalatokat megfigyelni, leírni, ok- okozati
összefüggéseket feltárni a környezet jelenségeinek, folyamatainak és kölcsönhatásainak
vizsgálatakor. Értékelje a környezet tudatos életvitelt, próbáljon életkorának megfelelően
hozzájárulni a környezet értékeinek a megóvásához, védelméhez. Ismerje fel a természet értékeit, az
élőlények ismeretén túl életkorának megfelelően járuljon hozzá azok védelméhez is. Ismerje saját
testének fejlődését, legyen képes döntéseket hozni az egészséges életvitel megvalósítása érdekében.
Legyen képes tájékozódni fő- és mellékvilágtájak szerint, szabadban és térképen. Tudjon felsorolni
Magyarországon védett értékeket, élőlényeket.
Belépő tevékenységformák:
Megismerési módszerek komplex alkalmazása,
konfliktuskezelés kooperatív csapatmunkában.

kísérletezés,

tájékozódás,

döntéshozatal,

Módszerek, munkaformák:
Módszerek: Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, viszonyítás, becslés,
mérés, tájékozódás, kísérletezés, játék, szerepjáték, szituációs játék, ötletroham, vita, gyűjtőmunka,
bemutatás, differenciálás.
Munkaformák: egyéni, páros, csoportmunka, csoport és frontális munka, kooperatív csapatmunka.
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Témakörök, tartalmak
-

-

-

-

Kölcsönhatások vizsgálata és
modellezése az élettelen
természetben, az élő természeten
belül és az élettelen és élő természet
között az erdei, mezei és vízi
életközösségekben.
A növények és állatok életéhez
szükséges feltételek vizsgálata.
A növények és állatok évszakok
szerinti viselkedése.
A növények és állatok kapcsolata,
egymásrautaltsága, tápláléklánc.
Az ember szerepe a természetben, az
ember hatása az élőlényekre és az
élettelen környezetre, az ember és a
környezet egymásrautaltsága, a
környezet változásainak hatása
életünkre.
A környezetvédelem fontossága:
anyag- és energiatakarékosság
lehetőségei, hulladékok fajtái és
kezelési módjai.
Környezetvédelmi jelrendszer.
Védett helyi természeti értékek,
védett növények, állatok.
Nemzeti parkjaink.
Környezetvédelmi jeles napok.

- Egészségfejlesztés.
- Önismeret, önértékelés,
döntéshozatal, konfliktuskezelés –
helyes, egészséges szokásrendszer
alakítása.
- Egészséges életmód, egészséges
fejlődés jellemzői, mozgás - sport
jelentősége- táplálkozás, légzés,
szaporodás.
- A dohányzás és más
szenvedélybetegségek megelőzése.
Az elhárítás, elutasítás technikái.
- Baleset és betegségmegelőzés.
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Tanulói tevékenységek
-

-

A természetben szerzett tapasztalatok alapján
az egyes feltételek megbeszélése,
modellezése kísérletek tervezésével,
végzésével, értelmezésével.
Játékok a tápláléklánc és hálózat
bemutatására erdőn, mezőn, vízparton,
vízben – konkrét növény- és állatfajok
képeivel.

-

Az ember és természet kölcsönhatásainak
vizsgálata kísérletekkel, szituációs
játékokkal.

-

Védett természeti értékek, élőlények
bemutatása.

-

Pénzérméink képeinek vizsgálata.

-

A környezetvédelemmel kapcsolatos
jelrendszer megismerése.

-

Pályázatok, kirándulások, programok
tervezése.

-

Kísérletezés Fodor Erika természetismereti
készletével a témákhoz illően.

-

Filmvetítés,
majd
egyes
részletek
szempontok alapján történő feldolgozása
A dohányzás modellezése kísérlettel, majd a
tanulók által a tapasztalatok bemutatása,
következtetések levonása.
Szituációs játékok. Életmóddal kapcsolatos
interjúk készítése, elemzése.
Saját érdekek elérését szolgáló döntési
technikák
folyamatának
megértése,
gyakorlása. Reklámok tervezése, eljátszása.

-

-
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Tananyag
-

-

Magyarország.
Helyünk a világban – tájékozódás a
térképen.
Lakóhely jellegzetességeinek,
természeti és kulturális értékeinek
megismerése, bemutatása.
Hazánk nagytájainak, főbb
jellegzetességeinek, természeti és
kulturális értékeinek a megismerése
és bemutatása.

Tanulói tevékenységek
Felszínformák jellemzése, felismerése a
környezetben és a térképen. Tájékozódás a
domborzati térképen. Távolságok becslése, mérése a
térképen.
-

A 10 magyar nemzeti park bemutatása önálló
és kooperatív munkával, főbb szempontok
alapján.
a
megismerési
módszerek
alkalmazásával. A jelképének megismerése,
játékos vetélkedő a jellegzetes, védett
értékekkel kapcsolatban.

- Angol nyelvterületű tájak:
Nagy-Britannia, USA, Kanada, Új-Zéland,
Ausztrália, egyéb angol nyelvű területek
főbb jellegzetességeinek,
természeti és kulturális értékeinek
bemutatása.

Követelmények:
- Legyen képes a tanuló önállóan választott szempontok szerint megfigyeléseket végezni.
- Legyen képes folyamatos, időben elhúzódó megfigyeléseket végezni.
- Legyen gyakorlata tapasztalatainak lejegyzésében.
- Legyen képes mások írásban közölt tapasztalatainak értékelésére.
- Legyen gyakorlata a hosszúság, a terület, a térfogat, a tömeg, a hőmérséklet mérésében.
- Legyen képes felismerni és összehasonlítani a tágabb környezetében megnyilvánuló
kölcsönhatásokat és változásokat.
- Legyen képes önállóan egyszerű kísérletek elvégzésére és azok elemzésére.
- Legyen képes különféle változásokban a közös jellemzőket felismerni.
- Vegye észre a valóság és a annak képi ábrázolása közötti kapcsolatot.
- Tudja az egyszerű képi és szöveget információkat értelmezni.
- Tudjon a főváros és Magyarország domborzati térképén tájékozódni.
- Legyen képes önállóan térképvázlatot készíteni.
- Legyen képes összesen 10 brit és amerikai nevezetességet képről felismerni (pl. Giants’
Causeway, Grand Canyon).
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A továbbhaladás feltételei:
A tanuló a Nat-ban meghatározott követelmények mellett képes legyen angol nyelven is
megnyilatkozni az egyes témákról. A tananyaghoz tartozó legfontosabb szóanyag elsajátítása is
elvárás. A tanítók elhatározása szerint kerülnek megválasztásra a kifejezések. A tananyaghoz
tartozó minimum természetismereti szóanyag az elégséges szinthez minimum 50 és maximum 70
lexikai egység. A tanuló magyarul és angolul is tudjon lényeges, minőségi és mennyiségi jellemzők
alapján egy-egy növényt, állatot bemutatni. Jellemezze önmagát, társait, tudja a helyes életvitel és
környezeti magatartás szabályait, tudjon tájékozódni szűkebb és tágabb környezetében, tudja
lakóhelyének értékeit bemutatni, ismerje biztonságának feltételeit, tudjon veszélyforrásokat
megnevezni és elhárítani.
Az értékelés szempontjai:
-

-

-

A gyermekek gyakorlati tevékenységének eredményessége (megfigyelő, leíró, összehasonlító,
csoportosítási, rendszerezési, mérési feladatok, kísérletek elvégzése). Ez történhet a tanév során
folyamatosan, osztályzatokkal, a szóbeli szöveges értékelés kiegészítéseképpen.
Az ismeretek (tények, képzetek) meglétét.
A tanulók elvonatkoztató képességét, mely a fogalmak életkorának megfelelő (még nem
kiérlelt, semmiképp sem definícióban megjelenő) kifejezésében nyilvánul meg.
Az értékelés megoldására leginkább a célszerű szerkesztett feladatlap felel meg, tehát ebben a
vonatkoztatásban a szummatív értékelés alapja tanulók írásos feladatmegoldása. Erre 2-3
alkalommal kerülhet sor a tanév folyamán, többnyire az egyes témák összefoglalásakor.
Indokolt, hogy megfelelő gyakorlás előzze meg.
A tanulók szóbeli leíróképességét a követelményekben megfogalmazottakról, szóbeli feleletek
formájában.
Indokolt arra törekednünk, hogy a gyermekek ismerjék az osztályozás szempontjait, a benne
megfogalmazandó követelményeket és az értékelés időpontját.
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VI. Esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőképesség
kompetenciaterület
A kompetenciaterület magába foglalja az esztétikai megismerést, az elképzelések, élmények és
érzések kreatív kifejezését a tradicionális művészetek nyelvein. Művészeti kifejezési lehetőség az
irodalom, a zene, a bábjáték, a vizuális művészetek; a tárgyak, épületek, terek kultúrája. Olyan
képességek tartoznak ide, mint a művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját
nézőpont összevetésének képessége mások véleményével. A pozitív attitűdök alapját képezi a
művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság.

VI. 1. Művészetek műveltségi terület
A művészetek műveltségi terület több tantárgy tananyagát, fejlesztési céljait és feladatait foglalja
magába. Tantervünkben ehhez a műveltségi területhez soroltuk az ének-zene, rajz és vizuális
kultúra tantárgyakat.
Az ének-zene oktatása során a kiemelt fejlesztési feladatok közül az énkép, önismeret; hon- és
népismeret; európai azonosságtudat - egyetemes kultúra; aktív állampolgárságra, demokráciára
nevelés jelenik meg hangsúlyozottan a zenei ízlés alakulása, a dalok, népénekek tanulása,
tartalmának, mondanivalójának felfedezése során.
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VI. I. I. Ének - zene
1-4. évfolyam
Heti óraszám: 2 tanóra
A két tanítási nyelvű iskolákban való ének-zene tanítás megkönnyítésére dolgozták ki az alapítvány
által felkért szakemberek (Kismartony Katalin, ELTE TÓK, Gróh Ilona) az angol-magyar kétnyelvű
ének-zenei tanulói könyveket és tanítási segédanyagokat. A könyvek angol gyermekdalokat és
magyar dalokat is szisztematikusan felépítve tartalmaznak, a zenei fejlesztés így két nyelven is
megvalósulhat, teljesítve a tantárgyi követelményeket. A két tanítási nyelvű iskolák igényeit
figyelembe véve a gyermekek tankönyvének csak az angol vagy csak a magyar oldalait is
használhatják, így a könyvek lehetőséget adnak csak angol vagy csak magyar nyelvű és kétnyelvű
óravezetésre is. A magyar és angol nyelvterületről származó gyermekdalok a népi kultúrák részét
képezik, hon- és népismereti tartalmakat készítenek elő.
1. évfolyam
Célok és feladatok:
Napi szükségletté tenni az éneklést, a zenei játékok örömét, valamint úgy beépíteni a többi
műveltségterülethez társítva, hogy örömteli és természetes megnyilvánulásként legyen jelen a
mindennapi iskolai élet tevékenységrendszerében.
Szolgálja a gyermek egész személyiségének kibontakoztatását:
-

érzelmi életének gazdagodását
értelmi képességeinek irányított módon való gyarapodását (figyelem, memória, képzelet, stb.)
a koordinált mozgás képességének fejlesztését.

Adjon lehetőséget
-

a tanulók szocializációjának zökkenőmentes megvalósulására, egymás elfogadására
sokrétű kommunikációs kifejezőkészségük alakítására
egyéni adottságaik közösségen belüli továbbfejlesztésére, speciális képességeik, tehetségük
további kibontakoztatására és egymás tevékenységének, produktumainak elfogadására.

Kiemelt zenei fejlesztési szempontok:
- a tiszta éneklés
- a zenei hallás
(környezet hangjai és zenei hangok világa iránti nyitottság)
-

a ritmikai érzék
a zenei formaérzék
a zenei alkotókedv
a zenehallgatás
képességeinek alakítása.
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A zenei írás-olvasás óvodai előzményekre épülő fokozatos bevezetése csoportos majd
egyéni tevékenységformákban.
A fentiekkel összehangolva alkosson szerves egységet az anyanyelvi – és az idegen nyelvi fejlesztő
munka játékos jellege:
-

-

játék egyszerű mondatokkal
törvényszerűségeire alapozva),

-

az anyanyelv / idegen nyelv természetes beszédritmusának, dallamának, hanglejtésének modell
utáni elsajátítása játékos énekes szituációteremtések kapcsán,
az adott nyelv / nyelvek helyes artikulációjának utánzás útján történő rögzítése, illetve a
beszédértés / szövegértés énekes játékhelyzetek során való megvalósulása.

-

(dallami,

ritmikai,

nyelvi,

a

motivikus

építkezés

Fejlesztési követelmények:
A gyermek érzékenyen figyelje az őt körülvevő hangokat és értékelje azok sokszínűségét,
szépségét, valamint azok funkcióját. Nevezze meg azok lényeges jellemzőit, ill. nevüket (pl.
hangszer) mindkét nyelven.
Tevékenységformák:
Esztétikai befogadás –alkotás- újraalkotás és azok variációi életkori fejlettségi szinttől illetve
helyzettől függően.
Módszerek:
Bemutatás, megfigyelés, utánzás, játék (szituációs játékhelyzetek teremtése több érzékszerv
bekapcsolásának lehetőségével).
Összehasonlítás, a relációkban való gondolkodásra való rávezetés, pl. a dinamika, hangmagasság,
tempóérzékelés területén.
„Ötletbörze” – originalitás / flexibilitás / fluencia / elaboráció lehetőségeinek biztosítása zenei
játékok során.
Munkaformák:
Frontális munka, mikrocsoportos, majd egyéni foglalkoztatás, feladatmegoldás.
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Tananyag

Tanulói tevékenységek

A tanév anyaga a négy évszak köré Ritmikus / énekes köszönés, nevek motivikus
csoportosul
és
bizonyos
kultúrák szerkesztése (2 ütemnyi zeneileg is értelmes
ünnepnapjainak kiemelését is hangsúlyozza. egységekkel).
Visszhangjáték:
I.
-tanító - csoport / osztály
a, Ismerkedés, bemutatkozás.
-tanító - egy gyermek
-tanító – tanuló, követve a magyar / idegen
nyelv természetes ritmusát, hangsúlyait,
hanglejtését, összeegyeztetve a legegyszerűbb
zenei formaelemekkel.
- Dalok, mondókák ismétlése illetve új
zenei anyag elsajátítása
- Játék motívumokkal: a 2 ütemes
egység, mint nyelvi és zenei építőelem
b, Ősz
alkotásának
gyakorlása
mindkét
- Az évszak jellegéhez, hangulatához igazodó
nyelven
dalok, mondókák és az adott téma
(kezdetben: csoportos visszhangjáték –
lehetőségein belül rögtönzött ritmikus
mintakövetés), pozitív serkentés után
mondatok játékhelyzetbe ágyazása.
további motivációs bázis segítségével
egyéni
verbálisés
zenei
megnyilvánulások.
Zenei motívumalkotás: a természeti- és
-Szüret.
társadalmi
környezet
által
kínált
A természet változása, állatok és emberek
témakörökben.
kapcsolatának felidézése dalok, mondókák
Csoportos mozgásos játékok, egymáshoz
segítségével.
való alkalmazkodás mozgásban.
-Csoportos népi játékok.
II.
Visszhangjátékok az évszak jelenségeiről:
a,
Család, testvérek, készülődés a téli
a természeti és társadalmi környezet által
ünnepekre (házimunkák, pl. sütés-főzés).
kínált témakörökben.
b, Tél.
-Mondatok alkotása
-Téli természet.
(2 ütemnyi, motívumnyi mondanivalóval)
Zenehallgatás, népdalok, melyek aktuális
III.
jelleggel
a
népi
gyermekdalokat
a,
Párválasztás,
tánc,
mulatságok,
kiegészítik.
tavaszvárás, népi hiedelmek.
-Válogatás / dalok hallgatása magyar és
Ember és természet megújulása.
más népek témához kapcsolódó zenei
anyagából: rigmusok, versek, dalok,
ritmikus és dallamos beszéd.
- Az évszak hangjaihoz kapcsolódó
b, Tavasz.
ritmikus visszhangjátékok csoportos,
majd
a
továbbiakban
páros
megvalósítása.
IV.
A világ kitárulása.
Dalok, mondókák:
Utazás, térbeli és földrajzi viszonyok.
Sorjátékok, páros szökellők, térformák
megvalósítása, esztétikus kialakítása.
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A továbbhaladás feltételei:
- Tudjanak 10-10 (magyar és angol nyelvű) gyermekdalt játékával együtt szépen énekelni a
pedagógus által megadott hangmagasság átvételével, tempótartással, együtt és önállóan is.
- Tudjanak 8-8 (magyar és angol) mondókát helyes ritmusban előadni / eljátszani.
- Biztonsággal oldják meg az egyenletes lüktetést, változatos mozdulatok alkalmazásával,
járás közben is, valamint a szöveg ritmusának hangoztatásával is.
-

Ritmikai ismeretek:

-

Negyed és páros nyolcad és negyed szünet hangoztatása, felismerése, megnevezése a fent
említett zenei tevékenységek során.
Fontos szerepük van a 2 ütemnyi visszhangjátékoknak (szöveges motívumnyi
ritmusegységek).
Ritmusmotívumok önálló kirakása, a kombinációk ritmuskártyákról való hangoztatása
ritmusnévvel illetve az adott dal / mondóka ritmuskártyáról való felismerése.

-

Dallami ismeretek:
-

-

Szó-mi és lá-szó-mi dallamfordulatainak elhelyezése térben, mozgással is követve (kézjellel,
dallamkirakón).
Megszólaltatásuk megváltozott kezdőhangról is (D-H abszolút magasságban) szolmizálva.
Gyakorlás során elsajátított két ütemnyi szöveges dallamvisszhang motívumainak
érzékelése, reprodukálása, vagy ismert dal motívumról való felismerése a továbbhaladás
elengedhetetlen feltétele.
Dallamkirakó bevezetése (munkafüzet jelleggel).
Megjegyzés: hallás után bővebb hangkészletű dalokkal is megismerkednek, játsszák – ám a
dallamot tudatosan nem nevezik meg hangnevekkel.
Zenei alkotókedv terén:

-

Legyenek képesek a gyerekek zenei gondolataikat – a visszhangjáték mintájára- önállóan is
megfogalmazni.

Az egyöntetű, esztétikus ének és mozgás bázisa lehet a későbbiekben kialakuló egyéni zenei
megnyilvánulásoknak is, valamint a zenéhez való pozitív hozzáállás alapja is.
Zenehallgatás:
2-3 perces vokális vagy hangszeres mű / dal bemutatását figyelemmel legyenek képesek fogadni,
(többnyire élő zenei mintát).
A gyermek aktív részvétele a tanórákon alapvető feltétele a továbbiaknak.
Az angolul elhangzott utasítások, dalos játékok szabályának megértése is elengedhetetlen: fontos,
hogy szívesen, örömmel és önként kapcsolódjon be a magyar / angol nyelvű zenei feladatok
végrehajtásába.
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2. évfolyam
Célok és feladatok:
A tantárgy (esztétikai) jellegéből fakadóan a továbbiakban is nagy hangsúlyt kapnak az esztétikai
befogadás –alkotás- újraalkotás folyamatán alapuló tevékenységek.
A művészeti nevelés részeként a zenei élménynyújtás és a folyamatos ismeretszerzésre / átadásra
törekvés párhuzamosan halad. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a zenei tevékenységek egyéni
vállalása, illetve a párban / kortárssal együtt megvalósuló megnyilvánulások (pl. kánon ének, vagy
ritmus kánon).
A személyiség egészének alakítása egyre differenciáltabb módon történik.
Kiemelt zenei fejlesztési szempontok:
Az 1. osztályos fejlettségi szinthez képest, arra építve:
-

-

-

-

A tiszta éneklés képességének fejlesztése bővebb hangkészletű, bonyolultabb
dallamfordulatokat tartalmazó, tágabb hangterjedelmű dalanyag révén valósul meg.
A zenei hallás, a ritmikai érzék, a zenei formaérzék fejlesztése érdekében folyamatosan
ismétlődő és fokozatosan nehezedő, több figyelmet és ügyességet igénylő zenei feladatok
követik egymást.
A zenehallatás képességének fejlesztése során a szándékos figyelem időtartamának növelése
révén léphetünk előre – a korosztálynak megfelelő zenei anyag válogatásával, nagyobb
gyakorisággal gépzene is, más népek zenéje is.
A differenciálás, az egyedi / egyéni képességszintek tiszteletben tartása nagy hangsúlyt kap.
A zenei memória és a belső hallás képességének fejlesztése érdekében a feladatsorok
bővülnek (időtartam + tartalom).
A népi és komponált gyermekdalokat önállóan kitalált mozdulatsorokkal / mozgásformákkal
színesítheti pedagógus és tanuló egyaránt.
A magyar illetve angol nyelven megvalósuló visszhangjátékok egyre több kérdés-felelet
játékkal bővülnek, ritmikailag és szókincsüket illetően is gazdagodnak, pl. bővített mondat
szerkesztése zenei kritériumoknak megfelelően is.
Zenei írás-olvasás terén a dalok hangkészletének bővülésével, bonyolultabbá válásával az öt
vonalon való tájékozódás már öt hangon valósul meg, illetve lefutó, dallamzáró motívum
esetében hat hangon. A fokozatosság elvére építve ezen életkorban a dallamkirakó
használatát munkafüzet jelleggel írásos feladatok határozzák meg.

Fejlesztési követelmények:
-

-

Tudjon a tanuló tempót és hangmagasságot átvenni, megválasztani és megtartani különböző
hangulatú zenei anyag esetében, egyre kevesebb tanítói irányítással.
Merjen a tanuló szerepet vállalni az énekes játékok, illetve páros zenei feladatok megoldása
során.
Legyen képes a beépült minták alapján a tanuló egyszerű dallam- és ritmusmotívumokat
rögtönözni (2 ütem terjedelemben) mind a magyar, mind az angol nyelvű zenei anyag
elemeit használva.
Az egyre nehezedő dallamfordulatokat tudja a tanuló térben kézjellel követni, az ötvonalas
rendszerben viszonyítani, elhelyezni és hangoztatni is.
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Tevékenységformák:
Esztétikai befogadás –alkotás- újraalkotás és ezek variációi az életkori fejlettségi szinttől illetve
zenei feladathelyzettől / játékhelyzettől függően.
Módszerek:
Bemutatás, megfigyelés, utánzás, játék, összehasonlítás, relációkban való gondolkodásra való
rávezetés.
Munkaformák:
Az első osztályban meghatározott munkaformák mellett nagyobb hangsúlyt kap az egyéni és
mikrocsoportos foglalkoztatás.
Tananyag

Tanulói tevékenységek

A teljes tanévet felölelik a népi
hagyományok, népszokások és az ezekhez
kapcsolódó dalanyag, pl. felelgetős dalok,
párosítók, hidasjátékok, fogyó-gyarapodó
játékok.

- Egyszerűbb népi hangszerek, illetve
hangszerként is használt népi eszközök
gyűjtése és használatuk játék illetve zeneididaktikai játékok során (pl. különböző
anyagok és hangszínek megtapasztalása,
jelmezek, játékkiegészítők készítése)
- A népi hagyományokhoz kapcsolódó
dalanyag témaköreiben 2 illetve már 4 ütemnyi
ritmikus és melodikus mondatok rögtönzése a
bővülő magyar illetve angol szókincs
felhasználásával, illeszkedve a nyelvtani,
ritmikai, hangsúlyozásbeli
törvényszerűségekhez.
-Egyéni, páros nyelvi / zenei-nyelvi feladatok
jártasság szinten történő megoldása.

A továbbhaladás feltételei:
- Tudjanak a gyermekek 15-15 (de minimum 10-10) magyar és angol gyermekdalt játékával
együtt kifejezően, helyes artikulációval, a megadott hangmagasságban és tempóban
énekelni. A memorizált dalokat önállóan is képesek legyenek előadni illetve a dalok
játékmenetébe épülő szerepeket adott esetben szóló ének-csoportos ének váltakozásával is
elsajátítani.
- Tudjanak 5-5 magyar és angol mondókát (kiszámolók, ritmikus szövegek) helyes ritmusban,
korrekt kiejtéssel, megfelelő beszédtempóban előadni.
- Tudjanak koordinált mozgáskombinációkat kitalálni és hangoztatni a fentiek kíséreteként
(pl. ostinato).
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Ritmikai ismeretek:
- Negyed, páros nyolcad (tá, ti-ti),
- nyolcad (ti - ¬),
- negyed szünet, mely a sorzáró önálló nyolcad szünet érzékelésével bővül.
- tizenhatod pár (ri-ri ),
- spontán érzékelés során (lásd: mozgásos, énekes játék vagy zenehallgatás / előkészítendő a
6/8 lüktetés az angol szöveg / beszéd sajátos elemeként).
- Fontos, hogy a 2 ütemnyi (motívum) visszhangjáték vagy zenei kérdés-felelet 4 ütemes
egységre (sor) bővüljön.
- Ritmusmotívumok kirakása / lejegyzése / hangoztatása ritmusnévvel illetve ritmuskártyáról
való felismerésük / memorizálásuk / ritmuskánonként is szükséges.
-

Dallami ismeretek:

-

-

szó-mi, lá-szó-mi és mi-ré-dó és dallamfordulat –variációik, illetve a lefutó / sorzáró
motívum esetében nem tudatosított formában a fá jelenléte (pl. hallás utáni daltanítás során,
ismert gyermekdalok dallami alkotóelemeként).
- a fenti, tudatosított elemek megszólaltatása megváltozott kezdőhangról is (C-C’ abszolut
magasságban), szolmizálva, kézjellel követve (helyes térbeli elhelyezéssel is).
a fenti dallami alkotóelemek zenei memóriajátékok során is szerepet kapnak egyszerű
kétszólamú gyermekdal-feldolgozások, vagy quodlibet a fenti hangkészletek szolmizásálásával.

Zenei alkotókedv terén:
-

Legyenek képesek a gyerekek a kibővült hangkészlet elemeinek beépítésére dallam rögtönzés
során, akár szöveg nélküli dallamfordulatok improvizálásakor (pl. kérdés-felelet játékok).

Zenehallgatás:
-

5-6 percnyi vokális vagy hangszeres mű / dal bemutatását tudják figyelemmel kísérni (pl.
variációs forma, karakter darabok, periodikus építkezés, kérdés-felelet / nyitás-zárás).
A tanulók aktív részvétele a tanórákon, egyes zenei szakkifejezések angol nyelvű elsajátítása,
beépülésük a gyermek aktív szókincsébe segítheti az aktív énekes – mozgásos részvétel örömét,
sikerét (lásd: faster-slower, higher-lower, rest).
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3. évfolyam
A tananyag /zenei anyag válogatása is az ember természeti- és társadalmi környezetben betöltött
szerepére, tulajdonságaira, szokásaira épül.
Célok és feladatok:
A folyamatosan bővülő ismeretanyagon keresztül a gyermekek zenei élményhez juttatása a
legfontosabb célunk.
-

-

Legyenek aktív résztvevői az –előző évek során is napjainkban jelen lévő- esztétikai
tevékenységeknek: a természetes életvitelt is közvetítő – társadalom által is igényelt, optimális
esetben elvárt- befogadás - alkotás - újraalkotás folyamatának. Olyan képességek birtokába kell
juttatni a tanulókat, hogy az elsajátított tudásanyagot egyéni /páros, illetve csoportos formában,
magabiztosan legyenek képesek bemutatni társaiknak is, énekes játékok és más, kapcsolódó
zenei játékok során.
A személyiség fejlesztése a zene / ének eszközeivel, egyre árnyaltabbá, differenciáltabbá válik.
Szisztematikusan felépített tevékenységrendszeren keresztül fejlődjék megfigyelő-, leíró-,
megkülönböztető-, azonosító képességük, kooperatív és zenei kommunikációra épülő
tulajdonságaik.

Kiemelt zenei szempontok:
2. osztályos zenei fejlettségi szinthez képest, arra építve:
- a tiszta éneklés képességének fejlesztése a dallamfordulatokban, ritmuselemeiben bővülő
dalanyag elsajátítása során.
- a dalanyag szokásdallamokkal, magyar, angol és más népek dalaival bővüljön,
- a komponált / népi dalok aránya változzon.
- A tiszta éneklésre való törekvés mellett a zenei hallás, a ritmusérzék, valamint a zenei memória
fejlesztése folyamatos feladat a gyermekek életkori, illetve mindenkori fejlettségi szintjének
ismeretében.
- Az egyszerű kétszólamúság „technikai” lépéseit előkészítés szintjén már ismerő tanulói
csoportok feladata: az „énekeljünk tisztán” gyakorlatsorozatok kapcsán a társas ének
minőségének javítása.
- A zenehallgatás képességének alakítása során az irányított, kitartó figyelem fejlesztése. A
zenehallgatása szánt anyag válogatásának szempontjai kapcsolódnak más társadalmi-,
műveltségi terület témaköreihez és indirekt módon a zenei képességfejlesztés feladataihoz is.
- Kapjon fontos szerepet a zenei formaérzék fejlesztése, valamint az énekes / ritmikai / mozgásos
improvizáció is.
- Tekintettel arra, hogy az angol mondóka- és gyerekdal anyag nagy része a 6/8-os lüktetésre
épül, vagy akár felütéssel kezdődő frázisok jellemzők, szükségesnek tartjuk ezen elemek
fokozatos, játékos feladatsorokhoz kötött bevezetését, bővítését.
- Zenei írás-olvasás:
tájékozódás a vonalrendszeren, a pentatónián belül új dallamalkotó elemként alsó lá és alsó szó is
(felső dó).

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

161

Kerettanterv két nyelven való tanításhoz

-

Egyszerű, ismert dalanyagon alapuló dallammotívumok kirakása diktálás után (kezdetben:
dallamkirakó): pl. munkafüzet adott tananyaghoz kapcsolódó írásos feladatainak megoldása.
Hangkészletében, ritmikai elemeiben a dalanyaghoz illeszkedő (pl. 2-5 hangnyi)
olvasógyakorlatok éneklése, játékos variálása.
Mivel a visszhangjátékok és kérdés-felelet játékok ritmikai szempontból is bonyolultabbá
válnak - alkalmazkodva az idegen nyelv elsajátítása során pl. az összetett mondatok szerkesztési
szabályaihoz- játékos gyakorlati példák szép számmal kapjanak helyet a frontális foglalkoztatási
formák során is, valamint az írásbeli feladatok során.

Fejlesztési követelmények:
-

A megtanult dalok közös és egyéni megszólaltatása, szép hangszínre, tiszta éneklésre törekvés.
A kibővült hangkészlettel, új dallamfordulatokkal és ritmikai elemekkel tudjon a tanuló dallamés ritmusmotívumokkal sorokat rögtönözni adott szempontok szerint.
Előzmény / előzetes feltétel az ismert dalok motívumait tudja belső hallásában felidézni, majd az
egyszerűbbeket lejegyezni.
Tevékenységformák:
Esztétikai befogadás - alkotás – újraalkotás és ezek variációi az életkori fejlettségi szinttől illetve a
zenei feladathelyzettől függően.
Módszerek, munkaformák:
Megegyeznek az előző osztályok szintjén alkalmazottakkal.
Tananyag

Tanulói tevékenységek

A tanév során az ismeretnyújtás és a zenei
fejlesztés központi gondolata: ember és
környezete / ember és természethez fűződő
viszonya, társas kapcsolatainak jellege.
A művészet szimbólumrendszere.
Alapvető magyar és angol nyelvterületű
országokból származó néptánc – fajták
(legegyszerűbb lépések).

- A dalanyag elsajátítása, az új zenei elemek
megismerése, tudatosítása, alkalmazása.
-Ritmushangszerek használata (ritmuszenekar
alakításának sokoldalú lehetőségei).
-Ritmushangszer-használat révén: ¾, 6/8
hangsúlyainak kiemelése, spontán gyakorlás
szintjén is (nem írásbeli feladatokhoz
kapcsolva).
-Zenei mondatok rögtönzése (magyar és angol
gyermekdalok, népdalok dallami és ritmikai
sajátosságainak figyelembevételével, a magyar
és angol nyelvi szókincs bővülésének,
bővítésének lehetőségeivel, egyéni, páros,
csoportos feladatok megoldása jártasság
szintjén.
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A továbbhaladás feltételei:
Tudjanak a tanulók 15-15 (de legalább 10-10) angol és magyar gyermekdalt, ill. népdalt, műdalt
kifejezően, helyes artikulációval elénekelni, megadott hangmagasságban.
A memorizált dalokat képesek legyenek önállóan is felidézni, képesek legyenek a dalok legalább 50
%-át egyénileg is előadni.
Ritmikai ismeretek:
-

Új anyagként: a szinkópa, ( ¬ ,¬) mint természetes ritmikai elem mondókában,
gyermekdalokban.
A 4/4 -es ütem
Előkészítés szintjén (nem tudatosítva): ¾-es ütem és a 6/8-as lüktetés: ismert dalos játékok,
mondókák éneklése / játéka során, játékos zenei, didaktikai feladatok kapcsán.
Ritmusostinato (egyéni kitalálás során is).
4-4 ütemes egységben: kérdés-felelet játékok rögtönzése.
Előkészítés: tizenhatodpár (az angol nyelvű verbális és zenei anyag is indokolja).
Ritmuskombinációk kirakása / lejegyzése, hangoztatása ritmusnévvel, illetve ritmuskártyáról
való felismerésük, memorizálásuk.

Dallami ismeretek:
- Szó-mi
- lá-szó-mi
- mi-re-do
- dó-lá, -szó
- és lefutó, záró motívum esetében, vagy átmenő hangként, de nem tudatosított formában a ti,
jelenléte, pl. hallás utáni daltanítás során.
-

Egyszerű hétszólamú gyermekdal / népdalfeldolgozások, vagy quodlibet: a fenti
hangkészletetek szolmilázásával.

Zenei alkotókedv terén:
A kibővült hangkészlet elemeinek beépítése ritmus és dallam rögtönzés során – akár szöveg nélküli
dallamfordulatok improvizálásakor (pl. dallami kérdés-felelet szerkezeti megoldásai).
Zenehallgatás:
6-7 percnyi vokális vagy hangszeres mű (vonós vagy fúvós zenekari is) figyelmes hallgatása:
visszatérő, jellegzetes témákra ráismerés.
A továbblépés feltételeinek sorát bővíthetjük olyan játékos feladatok megoldásának örömével / akár
verseny formájának is, mint pl.
- ritmus és dallammotívumok másolása rák- és tükörfordításokkal
vagy:
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- egyre hosszabb dalok átültetése egyik jelről a másikra, együttes énekléssel,
pl. betűről kézjelre vagy kottáról betűjelre.
A gyermek aktív részvétele a tanórákon az élménynyújtás, az aktív éneklés, játék örömének
függvénye.
A zenei benyomások szóbeli megfogalmazása is hangot, alkalmat kaphat elemi szinten, mindkét
nyelven.

4. évfolyam
Célok és feladatok:
A zenei nevelés célja továbbra is a gyermek esztétikai élményhez juttatása. Fontos, hogy a
közösségben eltöltött idő alatt a nap folyamán többször is módja/ alkalma legyen –a társadalmi
műveltségi területekhez kapcsolódó élmények alapján is – a művészetek jelenlétének fontosságára
ráérezni, mint szemlélet formáló erőt napjaiban igényelni.
Az énekórában, vagy a nap folyamán bármikor örüljön/örülhessen a közös éneklés / énekes játékok
által nyújtott lehetőségeknek.
A meghallgatott zene, valamint saját vagy társainak önálló zenei alkotása jelentsen számára
érzelmileg gazdag, zeneileg meghatározó élményt. Az esztétikai tevékenységek: befogadás-alkotásújraalkotás egyre inkább igényként legyen jelen a gyermek / tanulócsoport hétköznapjaiban.
Kiemelt zenei szempontok:
-

A megtanulásra szánt dalanyag a magyar népdalok mellett más népek dalaival, műdalokkal,
kánonokkal, licíniumokkal, ünnepek, egyéb alkalmak dalaival bővül.

-

A tiszta belső éneklés legyen belső igényük; folyamatos fejlesztési feladat a közös éneklés során
megvalósuló tiszta éneklés, egységes hangzás / esztétikus hangszín megvalósítása.
- A zenei írás-olvasás terén: az elraktározott memoriter anyagként beépült dalanyag,
dallamfordulatok, ritmikai elemek felidézése (ritmusnévvel, szolmizációs névvel), hangoztatása,
lejegyzése.
A zenehallgatásra kiválasztott szemelvények skálája szélesedik. Mindennek megfelelően, a zenei
anyaggal összehangolva fejlesztjük a gyermekek zenei képességeit.
Tevékenységformák:
Esztétikai befogadása, alkotás, újraalkotás és ezek variációi az életkori és fejlettségi szintnek
megfelelően.
Módszerek, munkaformák:
Az előző osztályokban alkalmazottakkal megegyezően.
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Témakörök, tartalmak

Tevékenységek

-Az ember és környezete (természeti,
társadalmi).
-Az érzelmek kifejezése, azok felismerése
zenében.
-Kapcsolat más művészeti ágakkal –
szimbólumok.
-A zenei transzfer kihasználásának módjai
különös tekintettel a nyelvi fejlesztésre.

Az új dalanyag elsajátítása, a régi zenei elemek
alkalmazása, újak megfigyelése, rögzítése,
felismerése, reprodukálása.
Kiemelt szerepet kapnak a ritmikai –mozgásos
játékos, feladatok, dallami és ritmika
improvizációs lehetőségek.

Fejlesztési követelmények:
Az elsajátított dalanyagot tisztán, megfelelő magasságban, jó tempóban, szép hangszínen, az
életkortól elvárható zenei igényességgel adják elő közösen, kisebb csoportban, és egyénileg is.
Legyenek képesek dallami – ritmikai ismereteiket alkalmazni a zenei írás-olvasás gyakorlásában.
Ritmus a dallamsorok rögtönzése adott szempontok alapján. Rendelkezzenek a zenei anyagokhoz
szükséges zeneirodalmi, néprajzi és hangszerismerettel.
A továbbhaladás feltételei:
Tudjanak a tanulók 15-15 magyar és angol gyermekdalt, népdalt közösen, egyöntetű hangzással
énekelni, valamint a pedagógus által meghatározott számú dalt egyéni fejlettségi szintjük
függvényében egyénileg is előadni. Érvényesüljenek a közös éneklés során elengedhetetlen zenei
követelmények: tiszta éneklés, jó magasság, megfelelő tempó, szép hangszín, helyes frazeálás.
Ritmikai ismeretek:
Az eddig elsajátított ritmikai ismeretek a következőkkel bővülnek:
-

A tizenhatod érték tudatosítása (az angol gyermekdalok sajátosságainak figyelembe
vételével)
a pontozott fél
a ¾-es ütem tudatosítása
a 6/8-os ütem tudatosítása
a felütés tudatosítása
az éles és a nyújtott ritmus
ritmikai többszólamúság tudatosítása.
Ezek felismerése, alkalmazása zenei írás- olvasás során, ritmikai improvizációs feladatok
megoldásakor.

Dallami ismeretek:
- szó-mi
- lá-szó-mi
- szó-fá-mi-re-dó
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-

mi-re-dó
mi-re-dó-ti-lá,-szó,

A tanév második felében a ti és a fá, mint átmenő, vagy váltóhang tudatosítása, szorosan
kapcsolódva a már jól ismert zenei anyaghoz.
A dalokhoz ritmikájában, hangkészletében illő pentaton és egyszerű hétfokú olvasógyakorlatok
közös éneklése.
Többszólamúság: -válogatás Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán c. gyűjteményének feladataiból.
-

Kánonok, egyszerű licíniumok közös megszólaltatása. (Kodály Zoltán, Szőnyi Erzsébet
licíniumai).

Zenei alkotókedv:
Dallamrögtönzés két hanggal, szöveggel és szöveg nélkül. Ritmikai rögtönzés valamennyi tanult
ritmuselemmel.
Zenehallgatás:
8-10 percnyi vokális vagy hangszeres mű, vagy annak részlete. (Szóló ének, hangszer, énekkar,
zenekar.)
A szemelvény többszöri figyelmes meghallgatása. Tudjon tájékozódni a zenei szövetben:
ismétlődések, átvezetések, új témák megjelenése, indítás-zárás, hangszínek, hangszerek követése,
hangulatok, érzelmek kifejeződésének fölfedezése.
Fontos a gyermek aktív részvétele az órán, válaszainak, benyomásainak egyszerű megfogalmazása
angol nyelven is. A 4. osztály végére legyen képes a Nat meghatározott követelményei mellett, az
éneklés, mint az önkifejezés egyik eszköze révén megnyilatkozni. Zenei anyanyelvén is törekedjen
a második nyelven történő természetes kommunikációra.
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VI.1.2. Rajz és vizuális kultúra
1-4. évfolyam
Heti óraszám: 2
A kétnyelvű vizuális nevelés tanórák kiváló alkalmat adnak az egyes témák, témakörök
bevezetéséhez. Egy-egy idegen nyelvű verssel, mesével, énekkel, mondókával kezdhetjük a
tanórákat, a pedagógusok és a gyermekek egyéni inspirációs beszélgetése a tanórák alkotó része
során is folytatódik mindkét nyelven. Az instrukciók, motiváló kezdeményezések idegen nyelven is
(vagy csak idegen nyelven) elhangzanak. Célunk, hogy a gyermekek mindkét nyelven követni
tudják a tanóra menetét, egyes alkotásaikat idegen nyelven is be tudják mutatni, azokról
beszélgetést tudjanak folytatni. Az idegen nyelven is ismerjék a tantárgyhoz kapcsolódó
kifejezéseket, az egyes technikáknak, alapanyagoknak, eszközöknek az elnevezését.
Az alapítvány szervezésében angol-magyar két tanítási tananyagok készültek el (írók: Preisinger
Zsuzsanna- ELTE TÓK, Ujhelyiné dr. Pető Éva- ELTE TÓK) az idegen nyelvű és a két tanítási
nyelvű vizuális nevelés és technika tanórák tartására, amelyek mindkét tantárgy tananyagát
komplexen tartalmazzák. (Konsept-H Kiadó: Első/Második/Harmadik/Negyedik kétnyelvű rajztechnika könyvem).
Célok és feladatok:
-

A tanulók látáskultúrájának megalapozása,

-

a vizuális megismerő, befogadó, alkotó képességeik fejlesztése,

-

a kommunikáció köznapi, művészi, műszaki és tudományos módjainak, a közlés és kifejezés
képi formáinak megismertetése,

-

síkbeli; térbeli ábrázoló, kifejező, közlő, alakító, konstruáló képességek fejlesztése,

-

a művészeti neveléssel értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerep
betöltése,

- az egyre céltudatosabb megismerés ösztönzése,
- a tanulók ábrázolásbeli formakészletének további gazdagítása, megfigyelőképességük, tér- és
időérzékük fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával, térbeli rendezéssel; szín-, forma- és
szerkezeti érzékük alakítása rajzolással,
- az idegen nyelven végzett tevékenységekkel a gyermekek idegen nyelvi kifejezőkészségének,
beszédértésének fejlesztése.

Alkalmazható tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei:
A Nemzeti Alaptanterv, valamint a kerettanterv céljainak teljesítéséhez bármely akkreditált
tankönyv, taneszköz választható, valamint tanítási segédeszközként például az alapítvány két
tanítási könyvei (Első / Második /Harmadik / Negyedik kétnyelvű rajz-technika könyvem).
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1.

évfolyam

A magasabb évfolyamra lépés feltételei:
- Legyen képes tanítói irányítással a közvetlen környezet élettelen alkotóelemeit
(természeti és mesterséges tárgyak), valamint élőlényeit az érzékelhető tulajdonságok, a
részekből való összetettség, a rész-egész viszony alapján megfigyelni, a tapasztalt
jellemzők alapján összehasonlítani és csoportosítani.
- Legyen képes tanítói irányítással a közvetlenül érzékelhető jelenségek, változások
megfigyelésére (pl. az időjárási jelenségek, az évszakok változásai).
- Tudja a megfigyelések, összehasonlítások tapasztalatait életkorának megfelelően
ábrázolni.
- Legyenek képzet szintű ismeretei környezetének élettelen tárgyairól és élőlényeiről, s e
képzetek a valóságnak megfeleljenek.
- Ismerjen néhány egyszerű tényt a körülötte lévő élettelen és élő környezet tárgyainak,
illetve élőlényeinek érzékszervekkel megállapítható tulajdonságairól.
- Ismerje fel a vizsgálódáshoz szükséges eszközöket (pl. kézi nagyító) és használja azokat
helyesen.
- Forduljon érdeklődéssel a közvetlen környezetében található élettelen tárgyak és
élőlények felé.
A továbbhaladás feltételei:
A gyermek aktív részvétele a tanórákon. Az idegen nyelven elhangzott utasítások megértése és
az óra menetének folyamatos követése.
Értékelés:
A követelményekhez igazodó szöveges értékelés mindkét nyelven. A szöveges értékelés
formája a tanítás-tanulás során folyamatos. Az írásban közölt szöveges értékelés félév végén és
év végén történik mindkét nyelven. Az értékelés tartalmazza a tennivalókra, fejlesztésre
vonatkozó megállapításokat.
Az értékelés szempontjai:
-

A megfigyelőképesség fejlettsége
a leíróképesség fejlettsége
az azonosító- és megkülönböztető képesség fejlettsége
a rendező- és rendszerező képesség fejlettsége
a térbeli és időbeli tájékozódó képesség fejlettsége
az értékelés a pozitívumokra épüljön, mutassa fel az eredményeket.
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Témakör

Tevékenységek

Kifejezés, képzőművészet.
Alkotás.

- Személyes élmények, látvány, történet
kifejezése síkban, térben rajzolással,
festéssel, mintázással.
- Formák, vonalak és színek használata,
megnevezése.
- Kiemelés mérettel, színnel.
- Képi elemek helyének meghatározása és
rendezése.

Nyelv.

- Élmények személyes hangú kifejezése
rajzokban, festményekben, szobrokban /pl.
emberekhez, állatokhoz növényekhez kötődő
vagy családi, iskolai témák/.
- Tanulói munkák és műalkotások szemlélése.
- Közös beszélgetés a szépnek ítélt látványról,
ábrázolt tárgyakról, élőlényekről, színekről,
formákról.
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Témakör

Tevékenységek
- Látványok megfigyelése és értelmezése.

Vizuális kommunikáció.

- Vizuális jelek felismerése, megértése.
- Vonalak és foltok képeken, ábrákon.
- Jelek vizuális tulajdonságai.

Alkotás.

Nyelv.

- Tárgyak, élőlények témába ágyazott
ábrázolása, legjellemzőbb vonásaik egyéni
megragadásával, mozdulatok egyéni módú
megjelenítésével síkon és térben.
- Látványok megfigyelése, leírása (formák,
arányok, színek, felületek)
- Elemi térviszonyok megfigyelése (lent-fent,
jobbra-balra, elől-hátul).
- Testmozgások, gesztusok legfontosabb
jellemzőinek megállapítása.
- Testek, ábrák gyűjtése, válogatása,
csoportosítása a közlés rendeltetése szerint
(pl. közlekedési, postai információs jelek).
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Témakör

Tevékenységek
-

Tárgy- és környezetkultúra.

Tárgyak csoportosítása, rendezgetése,
formájuk és rendeltetésük megfigyelése.

- Tárgykészítés, díszítés, környezetalakító
tevékenység.
- Forma- és színismétlések, ritmusok.
- Tárgyak térbeli helyének meghatározása.
- Egyszerű tárgyak (pl. játékok) készítése
elképzelés alapján és mintázással.
Alkotás.

- Díszítés. A környezet szépítése.
- Tárgyak formája és rendeltetése közötti
összefüggés felfedezése, megbeszélése,
tudatosítása.

Befogadás, megismerés.

-
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2.

évfolyam

Magasabb évfolyamra lépés feltételei:
A tanuló:
- Tudja mi az ismétlés, ritmus.
- Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában, bátran használja kedvenc
színeit, rajzi formáit.
- Tudjon mintázni, gyurmával, agyaggal plasztikát létrehozni.
- Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére.
- Tudjon szabályos vonal, folt és színritmusra épített sor- és terülődíszt alkotni.
- Ismerje fel a műalkotások témáit.
- Legyen képes egyszerű báb tervezésére.
- Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után.
- Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélet és emlékezet után.
- Legyen képes iskolai munkák megbeszélésébe bekapcsolódni, tetszését szóban
megfogalmazni.
- Rajzaiban képes az alapvető térviszonyok (lent, fent, mellette) jelölésére.
- Biztonsággal használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási technikákat,
célszerűen használja az eszközöket (olló, ragasztó, papír, gyurma, festék).
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Témakör

Tevékenységek

Kifejezés, képzőművészet.

- Egyéni élményfeldolgozás.
- A kifejezőeszközök (vonalak, foltok, színek,
felületek, ritmusok, síkbeli és térbeli
formák) árnyaltabb alkalmazása.
- Műalkotások megismerése, alkotók és művek
megnevezése.
- Árnyaltabb vizuális minőségek (többféle
színárnyalat, vonalvastagság, szabályos és
szabálytalan forma).
-

Formák, színek
egyensúly.

szabályos

elrendezése,

- Egyszerű vonal folt, színritmusok.
Alkotás.

- Személyes és közös élmények képi- plasztikai
feldolgozása. Elképzelt jelentet ábrázolása
rajzban, festményben, szoborban.
-

Művészeti élmény (pl.
megjelenítése síkban, térben.

-

Egymás munkáinak és műalkotásoknak
megfigyelése, az élmény összetevőinek (pl.
anyag, forma, tér, szín, elhelyezés, téma)
megbeszélése.

-

A legismertebb festészeti műtípusok (pl.
csendélet, portré) megismerése, felismerése.

-

A körplasztika, dombormű jellemzőinek
összevetése (azonosságok, különbségek).

Befogadás.

bábszínház)

- Néhány festmény, szobor alkotójának, s mű
címének megnevezése.
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Témakör

Tevékenységek

Vizuális kommunikáció.

- Ábrázolás közvetlen személetre támaszkodó
emlékezet alapján.
- Képzetépítés, az egyéni formakincs
gazdagítása érzéki- tapasztalati úton, a
természet és a mesterséges környezet
látványainak emberi gesztusoknak
megfigyelése által.

Alkotás.

- A síkbeli ábrázolás elemei (pontok, vonalak,
foltok, színek).
- A vonalfajták (egyenesek, görbék,
vékonyabbak, vastagabbak, határolók,
felületkitöltők).
- Élőlények, tárgyak ábrázolása közvetlen
személet és emlékezet alapján.
- Mimika grimasz tanulmányozása, utánzása,
megjelenítése, felhasználása az
élményfeldolgozásban.
- Változások tudatosan megfigyelt vizuális
jellemzőinek megjelenítése (pl. évszak,
időjárás).
- Saját információközlő jelek létrehozása (pl.
tornazsák, az öltözőszekrény megjelölésére).
- Élőlények, tárgyak adott szempontok szerinti
vizsgálata (pl. anyag, jellemző forma és szín
változás).
- Egyszerű mindennapi magyarázórajzok, jelek
értelmezése, megfejtése (pl. tankönyv ábrái).
-

Nyelv.
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Témakör

Tevékenységek

Tárgy- és környezetkultúra.

Alkotás.

- Tárgyformálás, díszítés, a tárgyalkotó
folyamat, forma és rendeltetés viszonyának
tapasztalati megismerése.
- Funkcionális és díszítő formálás. A díszítés
mintái, elemei.
- Tárgyak készítése, könnyen alakítható
anyagokból (játékhoz, ünnephez, meséhez).
- Csomagolás készítése mintakövetéssel,
csomagolóanyag díszítése egyénileg (pl.
ajándékhoz).
- Környezetalakító tevékenység.
- Köznapi és ünnepi tárgyak formája, díszítése
és rendeltetése közötti összefüggések.
- Használat és jelentés.
-

Tárgyak megadott szempontok szerinti
csoportosítása, vizsgálata.

- Tárgyak üzenetének megfejtése.
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3.

évfolyam

Magasabb évfolyamra lépés feltételei:
- Tudja a tanuló, mi az azonosság, hasonlóság.
- Legyen tisztában a beállítás tárgyainak arányával.
- Tudja, mi a kontraszt.
- Ismerje a fő és mellékszíneket.
- Legyen képes a vizuális nyelvi- a képi és plasztikai- kifejezőeszközök, elemek,
ritmusok, a síkbeli és térbeli kompozíció egyre tudatosabb alkalmazására, alkotó
munkájában.
- Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni.
- Tudjon valamely eseményt, élményt megfogalmazni.
- Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni.
- Legyen képes egyszerű bábokat tervezni, megalkotni.
- Ismerjen néhány népművészeti technikát.
- Legyen képes alkalmazni néhány technikát (pl. szövés, fonás).
- Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket
alkalmazni a közlekedés vagy tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen.
- Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során.
- Ismerjen legalább 3-3 műalkotást és alkotóját, azokról tudjon összefüggően beszélni.
- Ismerje lakóhelyének legalább egy nevezetes műalkotását.
- Tudja, mi a tájkép, csatakép, emlékmű, kisplasztika.
- Legyen képes alkalmazni néhány kézműves technikát.
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Témakör

Tevékenységek

Kifejezés, képzőművészet.
- Forma, szín és tónusárnyalatok megfigyelése,
kompozíció, ritmus tudatosabb
megválasztása.
Nyelv.

- Események illusztrációja, történetek
kifejezése képsorozatokban.
- Műalkotás vizsgálata adott szempont szerint.
- Műfajok (festészet, szobrászat) és műtípusok
(pl. tájkép, életkép, csatakép) ismerete,
műélmény megfogalmazása.
- Az ábrázolási szándék, a vizuális nyelvi
elemek és az elrendezés viszonya.

Alkotás.

- Vonal-, folt-, forma- és színritmusok. a
képmező. Komponálás különböző
formákban (pl. álló, fekvő, téglalapon).
- Az elbeszélő ábrázolás, a lényeges mozzanat
kiemelésének eszközei.
- Egyéni és közös élmények feldolgozása,
festményben, rajzban, plasztikában.
- Térviszonyokat és mozgást kifejező
ábrázolások a téma feldolgozásában.
- Események, történetek illusztratív jellegű
elbeszélő ábrázolása egy képben, közös
megjelenítése képsorozatokban), pl. rajzos
napló egy kirándulásról).

Befogadás.

- Átélt művészeti (pl. szépirodalmi, film-)
események feldolgozása síkban és térben.
- Műalkotás olvasása, összehasonlítása
szempontok szerint, a műélmény
megfogalmazása.
- Egyes képzőművészeti műfajok (festészet,
szobrászat) és műtípusok (pl. tájkép,
csatakép, emlékmű, kisplasztika)
jellemzőinek elemzése.
- Könyvtárhasználat, elérhető helytörténeti
vagy közgyűjtemény felkeresése.
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Témakör

Tevékenységek

Vizuális kommunikáció.
- Nézetek alkalmazása a térábrázolásban.
- Mozgásábrázolás, változás fázisainak
rögzítése.
- Ábra és üzenet kapcsolatának vizsgálata.
- Térkép, alaprajz megértése.
- A jellemző nézet és a forma jele.
- A körülhatároló- és jelölő vonal.
- A folt és felület betöltésének eszköze.
- Forma egyszerűsítése foltra.
Alkotás.

- Egyszerű természeti vagy mesterséges tárgy
ábrázolása látvány szerint, valamint elöl- és
oldalnézetből.
- Elképzelt tér ábrázolása felülnézetből (pl.
várkastély, sátortábor), esetleg makettjének
elkészítése.
- Konkrét útvonal megrajzolása emlékezetből.
- Változások, folyamatok, jellegzetes
állapotok, helyzetek ábrázolása képsorokkal.
- Egyszerű összefüggések ábrázolása
magyarázó rajzzal.
- A közvetlen természeti és mesterséges
környezet szemlélése, jellegének leírása.

Befogadás.

- Tárgyak vizuális jellemzőinek megállapítása
(síkjellegű, tömbszerű forma).
- Tárgy jellemző nézete, a látvány és ábra
megfeleltetése.
- Egyszerű alaprajzok és térképek olvasása,
értelmezése, összevetésük a valós terekkel.
- Történés sorrendjének értelmezése fázisrajzok
alapján ( pl. képregény).
- A fázisrajz és a folyamatábra rendeltetése.
- Képi információk értelmezése: egyszerűség,
érthetőség, a jelek és a jelentés viszonya.
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Témakör

Tevékenységek
Belépő tevékenységek:

Tárgy- és környezetkultúra.

- Önálló tárgykészítés adott rendeltetésnek
megfelelően.
-

Mai és régi tárgyak formájának,
funkciójának összevetése.

-

A lakóhely egy jelentős emlékének,
közgyűjteményének megismerése.

- Könyvtárhasználat.
-

A
használati
tárgyak
külső
megjelenésében látható jelentés, ennek
kifejező eszközei (alakja, színei, mintái,
anyaga).

- A tervezés és eszköze: a vonal.
-

Funkciónak megfelelő egyszerű terv
készítése (pl. bábok, játékok, edények,
taneszközök).

-

Csomagolás készítése minta után, és
egyéni elképzelés alapján (papírból,
textilből).

Alkotás.

- Az egyszerű tárgyalkotó folyamat végig
vitele: ötlet (gondolati terv), elkészítés,
kipróbálás.
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-

Környezetalakító
díszletkészítés).

tevékenység

(pl.

-

A rendeltetés (tartalom) és a forma
összefüggéseinek
megfigyelése,
elemzése, a jelen és a múlt néhány tárgya
és a lakóhely jellegzetes építményei
kapcsán.

-

A tárgyalkotás konstruálás lépései,
folyamat.

-

A funkcionális és anyagszerű
formaképzés néhány szabálya (pl.
használhatóság).

-

Építmények összehasonlítása megadott
szempontok (pl. rendeltetés) alapján.

-

Az alaprajz fogalmának megismerése,
értelmezése.
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4.

évfolyam

Magasabb évfolyamra lépés feltételei:
-

-

Legyenek képesek a tanulók a valóság téri viszonyait rajzukban takarással, feljebblejjebb helyezéssel, nagyságviszonyuk érzékeltetésével kifejezni.
Tanári irányítással tudják az összetettebb mesterséges és természetes formák arányait,
részarányait megközelítő pontossággal ábrázolni nézőpont figyelembevételével
takarásban, rálátásban.
Ismerjék a fő- és mellékszíneket, legyenek képesek a színek keverésére, a színárnyalatok
megkülönböztetésére.
Ismerjék a tanult kompozíciós elemeket, kifejező eszközöket, tudják azokat alkalmazni.
Tudják a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap helyzetét.
Legyenek képesek értékelő véleményt mondani saját és társaik munkájáról.
Ismerkedjenek meg lakóhelyük, környezetük művészeti emlékeivel, népművészeti
hagyományaival.
Igazodjanak el a számukra fontos jelekben, ábrákban, tudjanak maguk is jól
értelmezhető jelet konstruálni.
Ismerjenek legalább három műalkotást és azok alkotóját.
Tárgyalkotás során ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat.
Legyenek képesek különféle rendeltetésű tárgyak készítésére.
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Témakör

Tevékenységek

Kifejezés, képzőművészet.

- Ellentétek megjelenítése, hangsúlyozás
kiemeléssel.
- Vizuális nyelvi elemek árnyalt alkalmazása,
tudatos komponálás.
- A gondolat, hangulat kifejezéséhez az eszköz
megválasztása: a formák, foltok, tömegek
elrendezése.
- Képzőművészeti műfajok rendszerezése,
népművészeti tárgyak megismerése.
- Összetettebb vizuális minőségek szélesebb
skálájának ismerete és használata az
alkotásban.
- Ellentétek, színkontraszt, vonalkontraszt.
- Kiemelésforma- és színminőséggel, mérettel,
elhelyezéssel, kontraszttal,
vonalvastagsággal.
- Egyensúly és feszültség, szimmetria,
aszimmetria.
- Komponálási, kifejezési eljárások
gondolkodási módszerei.
- Adott témához kapcsolódó élmény, hangulat
feldolgozása síkban, térben.
- Élmények, emlékek, gondolatok és történetek
feldolgozása közös alkotásokban (pl.
illusztrációban, képsorozatban,
szoborkompozícióban).
- Képek, tárgyak jelentésmódosítása
formaátírással, átszínezéssel,
megszemélyesítéssel.
-- A múzeumok szerepe. Az elérhető
közgyűjtemény, kiállítás megtekintése, a
lakóhely nevezetes szobrainak, épületeinek
megismerése.
- Könyvtári munka.
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Témakör

Tevékenységek

Vizuális kommunikáció.

- A térábrázolás új eleme a közvetlen
megfigyelésen alapuló forma- és
színtanulmány, a takarás megfigyelése,
dinamikus mozgásábrázolás.
- Nézetrajzok, útvonalrajzok, térképek
készítése.
- A formák (foltok, tömegek) és színek közlési
szándékának megfelelő elrendezési módjai a
kiválasztott képmezőformában illetve a
térben.
- Foltok, tömegek mint a testesség
hangsúlyozásának eszközei.
- A vonal kiemelő szerepe a „keresgélő”,
vázoló vonalak, a körvonal,
vonalrendszerek, szerkesztett és szabadkézi
vonalak.
- A sötét-világos, hideg-meleg színkontrasztok
figyelemfelhívó jellege.
- Modellek rálátásos ábrázolása megfigyelés
alapján (színbeli és tónusos megjelenítés).

Alkotás.

- Tapasztalati úton megismert folyamatok
jellegzetes állapotainak ábrázolása (pl. egy
növény élete).
- Egyszerű térosztásokat közlő alap- és
térképrajzi vázlatok készítése.
- Jelalkotó forma-, vonal- és színredukciók.
- Térkifejezési módok: nézőpont jelölése,
takarás, feljebb-lejjebb helyezés.
- A felülnézet.
- Magyarázó rajzok, folyamatábrák, vizuális
közlőjelek funkciója: olvasásuk, üzenetük
értelmezése.
- Sík- és térformák jellemzői.
- Színismeretek összefoglaló áttekintése.
- Ábra és látvány kapcsolatának elemzése.
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Témakör

Tevékenységek

Tárgy- és környezetkultúra.

- Tárgykészítés adott igény alapján.
- Tárgyelemzés, épületelemzés az anyag, a
rendeltetés és forma kapcsolatának
feltárásával.
- Az épület külső kifejező eszközei (méret,
tömeg, tagoltság, anyag, hely).
- Egyéni igényt kielégítő tárgyak
használatának megfelelő elkészítése.
- Egyszerű tárgy, épület modellezése (pl.
jármű).
- Környezetalakító tevékenység (pl. kiállítás
rendezése, alkalmi teremdíszítés).

Nyelv.

- Köznapi és ünnepi tárgy és tárgycsalád
elemzése a rendeltetés, az anyag, a méret, a
forma legegyszerűbb összefüggésének
bemutatásával (magyar és más kultúrából
származó példákon). Az épített környezet és
egyes épülettípusok (pl. lakó- és középület)
elemzése a rendeltetés és a forma
legegyszerűbb összefüggéseinek
vizsgálatával (pl. a mai épületek, népi
építészet emlékei).
- A helytörténeti gyűjtemények,
közgyűjtemények rendeltetése.
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VII. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciaterület
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben abban,
hogy megismerje tágabb környezetét és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A
tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy
célkitűzései érdekében a tanuló terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális
ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség.
Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás,
az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vállalás, egyéni és
csapatmunkában történő munkavégzés.
Az iskola feladata, hogy a kreativitásra és a kockázatvállalásra való képességet fejlessze a
tanulókban.
Konkrét példák: A tanulónak ismernie kell saját képességeit abból a célból, hogy tudjon
kezdeményezni és értelmes kockázatokat vállalni, például hogy milyen tanulmányi és egyéb
versenyeken érdemes indulnia, milyen szakkörökben hasznos részt vennie.
Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak,
mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatot, a hasznot vagy a költségeket. Ismerjék fel a
fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Hozzájárul annak a képességnek a
kialakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és hosszabb távú előnyök között.

VII. 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület
Az életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területen a technika tantárgyon belül tanulnak a
tanulók az egyes háztartási teendőkről és a házban és ház körül használatos tárgyak készítésével
foglalkoznak, ami tartozhat akár a dekorációk körébe is.
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VII. 1.1. Technika és életvitel
1-4. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
A technika tantárgy oktatására az alapítvány vezetőinek szervezésében a vizuális nevelés
tantárggyal komplexen készült angol-magyar két tanítási nyelvű tananyag (Ujhelyiné dr. Pető Éva,
Preisinger Zsuzsanna: Első / Második / Harmadik / Negyedik kétnyelvű rajz-technika könyvem,
Konsept Kiadó). A könyvek előnye, hogy használhatók csak magyar nyelvű vagy csak idegen
nyelvű vagy kétnyelvű oktatási formában is, akkor is megvalósíthatóak, ha az egyik tantárgy
oktatása magyar nyelven, a másik tantárgy tanítása pedig idegen nyelven történik. Több komplexen
is megvalósítható, 90 perces tevékenységet is tartalmaz a tananyag, pl. papírsárkány készítése
technika, díszítése vizuális nevelés feladat.
Célok és feladatok:
A tantárgy célja olyan rendszerszemléletű gondolkodásmód célzatos és következetes kialakítása,
amely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban élő ember és az általa létrehozott
technikai környezet bonyolult összefonódását és kapcsolatrendszerét.
A Technika tantárgy a technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati, manuális,
tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutatja be.
A tantárgy célja az is, hogy bemutassa a környezeti károsodásokat és azokat megelőzésének
módjait, a fenntartható fejlődés összefüggéseit és követelményeit, a problémák rendszerét és
lényegét átlátó környezetgazdálkodást.
A Technika tantárgy komplexitásában mutatja be a társadalom, az ökoszisztémák és a technikai
rendszerek együttlétezését.
A tantárgy angol nyelven végzett tevékenységei a gyermekek angol nyelvi kommunikációs
készségeit fejlesztik.
A tantárgy feladatai az 1-4. évfolyamokon:
A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok
szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok és a belőlük készült
tárgyak között (alapanyag, termék, félkész termék). Az anyagfeldolgozás alaplépéseinek
alkalmazása. Tájékozódás az anyagokhoz kötődő mesterségekről és szakmákról.
A ház körüli hagyományos és kézműves technológiák ismerete.
Az emberi alkotással létrehozott terek esztétikai követelményeinek, a szerkezetnek és a formának a
kapcsolata. Az épített környezet, a korszerű és a régi építmények (épületek, utak, hidak, felüljárók,
alagutak, toronyházak és tornyok) anyagainak és szerkezeteinek megismerése. Az adott
lakókörnyezet előnyeinek és hátrányainak felismerése.
Becslés, mérés, egymás mellé rendezés, méretazonosság megállapítása. Önálló tervezés és
kivitelezés az építésben és a tárgyalakításban. Tervek, elképzelések rajzi megjelenítése egyéni
elképzelés szerint. Egyszerű makett készítése és elemzése terv alapján. A munkaeszközök
rendeltetésszerű, balesetmentes használata.
A szárazföldi, vízi és légi közlekedés történetének ismerete. A városi, országúti, vasúti, vízi és légi
közlekedés szerepének átlátása, eszközeik bemutatása.
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Egyszerű házimunkák elvégzése. az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenység megszokása.
Balesetmentes szabadidőtöltés és játék.
Feladatok és tevékenységformák:
A tervezési és technológiai tevékenységek szükségességének, lehetőségeinek felismerése az otthoni,
az iskolai, a közösségi, a szabadidős, az üzleti élet, az ipari és mezőgazdasági tevékenységek
tanulmányozásával.
Részletes tervek elkészítése, az ehhez szükséges elméleti alapok átgondolása és ezek alapján reális,
megfelelő és megvalósítható terv kidolgozása.
Egyszerű tárgyak, szerkezetek berendezések létrehozása, tervszerű előkészítés utáni kivitelezése.
Képességek, készségek fejlesztése:
A technika tantárgy tanítása a cél és feladat megfogalmazásával, a tevékenységi és munkafázisok
megtervezésével, valamint a végrehajtás és az eredmény (munkadarab, működés) együttes
értékelésével nagymértékben javítja a tanulók beszéd- és kifejezőkészségét. A műszaki ábrázolás és
kommunikáció a tanulók képolvasási, a tervezés a számolási készséget, a tervek megvalósítása, a
munkadarab vagy rendszer elkészítése a manuális készséget fejleszti.
A szükségletek és lehetőségek felismerése, a tervezés folyamata, a részletes tervek elkészítése és a
munka elvégzése a tanuló koncentráló, problémamegoldó, alkotó, becslési, döntési, elemző,
szintetizáló, rendszerező és összpontosító képességének fejlesztése mellett növeli a kreativitást, a
kézügyességet és a pontosságra való igényt, továbbá elősegíti a jó térlátást, a tájékozódást a térben
és a síkon.
Az értékelés segít a kritikus önértékelés és mások helyes megítélésének képességét kiformálni és
rászoktat az ellenőrzés igénylésére.
Módszerek, munkaformák:
Magyarázat, beszélgetés, közvetlen és közvetett szemléltetés, bevezető és felidéző gyakorlás,
ellenőrzés, értékelés, munka.
Munkaformák: frontális, egyéni és közös frontális munka. Ütemezett, részben ütemezett frontális
munka. Önálló, egyéni és csoportos munka, differenciált csoportmunka, páros munka, szalagszerű
munka.
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1.

évfolyam

Tananyagok

Témakörök

- Ismerkedés az anyagokkal (pl. agyag, fa,
A természetes és a mesterséges környezet
termések, levelek, szalma, nád). Az anyagok anyagai. A természetes anyagok.
tulajdonságainak vizsgálata
érzékszervekkel.
- Összefüggések fölismerése érzékszervi
A feldolgozott (átalakított) anyagok. Az olló, a
tapasztalással az anyagok tulajdonságai és a vonalzó, a csiszolópapír és a mintázó eszközök
belőlük készíthető tárgyak között az
rendeltetésszerű és balesetmentes használata.
anyagok alakítása során. Például papír,
fonal, hajtogatása, tépése, sodrása, nyírása,
ragasztása, agyag lapítása, gyúrása,
sajtolása, formázása.
- Becslés, mérés, egymás mellé rendezés,
méretazonosság megállapítása, azonos
méretre alakítás.
- Építés, alkotás egyéni elképzelés, minta
vagy fénykép, esetleg látszati rajz alapján.
- A közlekedésben való részvétel gyakorlása,
tanulmányi kirándulás kacsán, figyelmes
közlekedés. Az utazással kapcsolatos
magtartásformák megismerése és
gyakorlása.

A gyalogos közlekedés szabályai.
A biztonságos tömegközlekedés.

Fogalmak:
- Anyagok, megmunkálásuk és felhasználásuk, közlekedési ismeretek.
- Alak, alakíthatóság, becslés, hosszúság, keménység, képlékenység, körvonal, magasság,
mélység, méret, puhaság, simaság, szélesség, szilárdság, távolság, természetes és
mesterséges anyagok, terv, törékenység.
- Gyalogosközlekedés, jel, jelzés, jelzőlámpa, közlekedés, közlekedési szabályok,
tömegközlekedés.
A továbbhaladás feltételei:
A gyermek aktív részétele a tanórákon. Az angolul elhangzott utasítások megértése és az óra
menetének folyamatos követése.
Értékelés:
A követelményekhez igazodó szöveges értékelés mindkét nyelven. A szöveges értékelés formája
a tanítás-tanulás során folyamatos. Az írásban közölt szöveges értékelés félév végén és év végén
történik mindkét nyelven. Az értékelés tartalmazza a tennivalókra, fejlesztésre vonatkozó
megállapításokat.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

187

Kerettanterv két nyelven való tanításhoz

Az értékelés szempontjai:
- A megfigyelőképesség fejlettsége,
- a leíróképesség fejlettsége,
- az azonosító- és megkülönböztető képesség fejlettsége,
- a rendező- és rendszerező képesség fejlettsége,
- a térbeli és időbeli tájékozódó képesség fejlettsége,
- az értékelés a pozitívumokra épüljön, mutassa fel az eredményeket,
- cselekvőképesség fejlesztése.
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2.

évfolyam

Tananyagok
- A környezet káros hatásainak
felismerése, és a védekezés módjainak
fölsorolása (pl. öltözködés, kunyhóépítés,
házépítés). A természetes és az ember
alkotta környezet megkülönböztetése,
jellemzőik elmondása.
- Anyagok hasítása, csavarása, nyújtása,
összenyomása.
- A papírkészítés műveletsorának
megismerése.
- Tárgyak készítése hagyományos kézműves
technológiával természetes és mesterséges
anyagokból) pl. háncsból, vesszőből,
faágakból, kukoricaszárból).
- A takarékos anyagfelhasználás szabályainak
betartása.
- Egyszerű tárgy tervezése és készítése,
egyéni elképzelések megvalósítása.
- Modellek építése látszati rajz alapján,
építőelemekből, pl. házépítés.
- A becslés és a mérés gyakorlása.
Körvonalrajzok készítése.
- A veszélyhelyzetek felismerése és
elkerülésük módjainak megismerése a
közlekedésben.
A közlekedési eszközök használati
szabályainak tudása és azok betartása.
- Biztonságos közlekedés tömegközlekedési
eszközökkel.
- Az otthon és az iskola eltérő feladatainak
összevetése a jó közérzet szempontjából
- Az osztályterem díszítése.
- A ház körüli (otthoni) teendőkben való
részvétel, a házimunkákban való
szerepvállalás elmesélése. Kézi varrás.

Témakörök
Védekezés a környezet kellemetlen hatásai
ellen. A természetes és mesterséges környezet.
A lakóhely és a lakótér.
Az ember természetátalakító munkája.
Az anyagok vizsgálata anyagtulajdonságok.
Az anyagok feldolgozása. Célszerű és
takarékos anyagfelhasználás.
A papírkészítés folyamata.
A nyersanyag, az alapanyag és a termék
fogalma.
A helyes szerszámhasználat.
A makett. Az elrendezés, az esztétikum és az
egyensúly szerepe.
A mérés szerepe a technikában. Látszati rajz,
vázlatrajz, méretrajz jelek. a kicsinyítés és
nagyítás fogalma.
A biztonságos közlekedés. A forgalomirányítás
szerepe a közlekedés biztonságában. A
forgalomirányítás jelzései.
Az utazásról.

A házi munkák fajtái. A takarékoskodás
fontossága.
A ruházkodás. A ruhák anyagai és azok
származása. a gyapjú földolgozása. A textil
megmunkálása.

Fogalmak:
- Lakóhely, lakótér, mesterséges környezet, természetes környezet.
- Alapanyag, anyag-átalakítás, anyagtakarékosság, anyagvizsgálat, nyersanyag, termék.
- Alak, alaprajz, körvonalrajz, látszati rajz.
- Átjáró, biztonsági sáv, fénysorompó, forgalomirányítás, jelzőlámpa, jelzőtábla,
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-

közlekedési eszköz, mozgólépcső, sorompó.
Háztartás, ruházkodás, szolgáltatás, takarékosság.

A továbbhaladás feltételei:
Az ember természetátalakító munkájának megismerése (lakóhely és lakótér). Az anyagok tanult
tulajdonságainak ismeret. Az elvégzendő munkákhoz szükséges eszközök és szerszámok biztos,
balesetmentes használata. Látszati rajz, vázlatrajz készítése. A rajzelemek helyes alkalmazása.
Egyszerű tervezés és építés. A háztartás és a hozzá kapcsolódó szokások megismerése és
elmesélése.
Értékelés:
A követelményekhez igazodó szöveges értékelés mindkét nyelven. A szöveges értékelés formája
a tanítás-tanulás során folyamatos. Az írásban közölt szöveges értékelés félév végén és év végén
történik mindkét nyelven. Az értékelés tartalmazza a tennivalókra, fejlesztésre vonatkozó
megállapításokat.
Az értékelés szempontjai:
-

A megfigyelőképesség fejlettsége,
a leíróképesség fejlettsége,
az azonosító- és megkülönböztető képesség fejlettsége,
a rendező- és rendszerező képesség fejlettsége,
a térbeli és időbeli tájékozódó képesség fejlettsége,
az értékelés a pozitívumokra épüljön, mutassa fel az eredményeket,
cselekvőképesség fejlesztése.
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3.

évfolyam

Tananyagok

Témakörök

- A környezet tárgyainak anyagai, és
eredetének megismerése.

A újrahasznosítható anyagok.

- Tervezés, mérés, anyagok összeválogatása
használati tárgyak készítéséhez a szerkezet,
tulajdonság, funkció összefüggéseire
alapozva.
- Az előkészítő és átalakító műveletek
elvégzése. Tárgykészítés, saját ötlet
megvalósítása, a funkció, forma, esztétikum
együttes figyelembevételével.

Az anyagok vizsgálata. Az anyag látható
szerkezete. Formálhatóság és terhelhetőség.
Az anyagok átalakítása.
A szerkezet, a tulajdonság és a funkció
összefüggése.
A mai és régi használati tárgyaink funkciója.

- A nyírás, a szövés, a fonás, a faragás
gyakorlása konkrét feladatokban.
- A szükséges szerszámok és eszközök
balesetmentes használata.
- Egyszerű épület-makettek irányított
készítése megadott alaprajz szerint.

Közlekedési ismeretek:
- A közlekedési eszközök használatának
szabályai, ismerete és gyakorlása.
Biztonságos közlekedés tömegközlekedési
eszközökkel.
- A háztartást megkönnyítő eszközök
megismerése és használatuk gyakorlása. Az
életkornak megfelelő önkiszolgáló
tevékenység.
- A balesetveszélyek felismerése és
megelőzése a háztartásban.

A lakás szerkezete.
Az emberi alkotással létrehozott belső terek
esztétikája.
Mérés centiméter pontossággal.
A közlekedés kialakulása, a kerék szerepének
fontossága. Utazás vasúton. Közlekedésbiztonság.
Háztartási eszközök és biztonságos használatuk
Lakóhelyi szolgáltatások.

Fogalmak:
- Tárgyi környezet.
- Előkészítő műveletek, átalakító műveletek, formálhatóság,
népművészet, terhelhetőség.
- Belső tér, település.
- Közlekedés, közlekedésbiztonság, közlekedési eszközök.
- Háztartási eszközök, napirend, takarékoskodás.
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A továbbhaladás feltételei:
A tárgyi környezetünk anyagainak megismerése, hasznosíthatósága.
Az anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum összefüggéseinek megtapasztalása
tárgykészítés folyamán. Szakszerű és biztonságos szerszámhasználat. Egyszerű makett, modell
irányított tervezése és elkészítése. Egyszerű sematikus ábra olvasása és értelmezése. Mérés
centiméter pontossággal.
Értékelés:
A követelményekhez igazodó szöveges értékelés mindkét nyelven. A szöveges értékelés formája
a tanítás-tanulás során folyamatos. Az írásban közölt szöveges értékelés félév végén és év végén
történik mindkét nyelven. Az értékelés tartalmazza a tennivalókra, fejlesztésre vonatkozó
megállapításokat.
Az értékelés szempontjai:
- Az első két osztály szempontjai,
- a kísérletező képesség fejlettsége,
- a kísérleti eszközök alkalmazásának készségei.

-

Az érzelmekre, motívumokra vonatkozó szempontok: a megismerő tevékenységet kísérő
érzelmek (örömteli, önként – biztatásra – tanítói felszólításra végzi).
Sikerorientáció, kudarctűrés
a természethez való érzelmi viszony megnyilvánulásai.

-

Kapcsolatrendszer:
a társakkal való együttműködés, a kooperatív csapatmunkákban való részvétel képessége,
a környezethez való viszonyulás,
társakkal való együttműködő, kooperatív képesség,
környezettudatos magatartás,
algoritmikus gondolkodás képessége,
balesetmentes eszközhasználat képessége,
kognitív képesség.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

192

Kerettanterv két nyelven való tanításhoz

4.

évfolyam

Tananyagok

Témakörök

- A városi és falusi élet összehasonlítása és
vélemény megfogalmazása.
- A nagyvárosi élet előnyeinek és
hátrányainak megbeszélése.

Épített környezet, korszerű építmények:
épületek, utak, alagutak, hidak felüljárók,
toronyházak.

- Technológiai lépések helyes alkalmazása,
önálló tervezés és kivitelezés külön anyagok
felhasználásával.
- Az alapanyagok célszerű kiválasztása és a
legkevesebb hulladékra törekvés a
munkafolyamatokban.

Az anyagok vizsgálata. A szerkezet anyagok és
szerepük.
Az anyagok átalakítása (feldolgozása).
Az alapanyag, a termék, a hulladék fogalma.
Hagyományos technológiák a ház körül és a
kézművességben.
A rendeltetés, a célszerűség, a szerkezet, a
tulajdonságok és a forma összhangja.

- A forma, a funkció és a méret közötti
összefüggések megállapítása és
fölhasználása a tervezés során. A műveleti
sor önálló megalkotása és végrehajtása.
- A mérés és a rajzeszközök használatának
gyakorlása.

Nézeti ábrázolás szabályai.
Az emberi alkotással létrehozott terek
esztétikai követelménye. A szerkezet és a
forma kapcsolata. Az elrendezés szabályai.

- Egyszerű makettek készítése és a kész
munka összehasonlítása a tervekkel. Torony
modellezése.
A modern közlekedés eszközei.
Helyi és távolsági közlekedés. A biztonságos
- Közlekedés tömegközlekedési eszközökkel. kerékpár és kerékpározás.
a kerékpáros közlekedés szabályai.
Balesetmentes szabadidőtöltés és játék.
A lakásból elérhető legfontosabb
- A szabadidőben használható játék készítése. szolgáltatások.
- A legszükségesebb szolgáltatások
használata.
Fogalmak:
- Épített környezet.
- Cserélhetőség, hulladék, szerkezeti anyagok, technológia, termék.
- Célszerűség, feladat, modell, makett, műveleti sor, rendeltetés, stabilitás.
- Közlekedésbiztonság, irányítási rendszer.
- Népi játék.
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A továbbhaladás feltételei:
A nagyvárosi környezet építményeinek megismerése.
Az anyagfeldolgozás általános jellemzőinek bemutatása. a hulladék és az újrahasznosítás fogalmak
pontos használata.
Az anyagok takarékos és célszerű felhasználása. Önálló tervezés kivitelezés az építésben és a
tárgyalakításban. A tervek és elképzelések rajzi megjelenítése. Egyszerű makett készítése és
elemzése terv alapján.
A közúti kerékpáros közlekedés szabályainak betartása. A biztonságos kerékpár jellemzői.
Időjáráshoz, évszakhoz, napszakhoz, alkalomhoz kapcsolódó életviteli szokások.
Értékelés:
A követelményekhez igazodó szöveges értékelés mindkét nyelven. A szöveges értékelés
folyamatos, az írásos értékelés félév végén és év végén történik mindkét nyelven. Az értékelés a
tennivalókra, fejlesztendő területekre vonatkozó megállapításokat is tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
- A gyermekek gyakorlati tevékenységének eredményessége (megfigyelési, leíró, összehasonlító,
csoportosítási, rendszerezési, mérési feladatok, kísérletek elvégzését). Ez történhet a tanév során
folyamatosan, osztályzatokkal, a szóbeli szöveges értékelés kiegészítéseképpen.
- Az ismeretek (tények, képzetek) megléte.
-A tanulók elvonatkoztató képességét, mely a fogalmak életkorának megfelelő (még nem kiérlelt,
semmiképp sem definícióban megjelenő) kifejezésében nyilvánul meg.
- Az értékelés megoldására leginkább a célszerű szerkesztett feladatlap felel meg, tehát ebben a
vonatkoztatásban a szummatív értékelés alapja tanulók írásos feladatmegoldása. Erre 2-3
alkalommal kerülhet sor a tanév folyamán, többnyire az egyes témák összefoglalásakor. Indokolt,
hogy megfelelő gyakorlás előzze meg.
- A tanulók szóbeli leíróképességét a követelményekben megfogalmazottakról, szóbeli feleletek
formájában.
- Indokolt arra törekednünk, hogy a gyermekek ismerjék az osztályozás szempontjait, a benne
megfogalmazandó követelményeket és az értékelés időpontját.
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VII. 2. Testnevelés és sport műveltségi terület
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésére tanít, hanem az egészséges
állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A testnevelés
és a sportok a hétköznapi gyakorlati életben való eligazodáshoz ugyanúgy elengedhetetlenek, mint
a mozgáskultúra fejlesztése a tanórák során. Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló
gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára. Az egészséges, harmonikus
életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos,
hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a
pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.
VII. 2.1. Testnevelés és sport
1-4. évfolyam
Heti óraszám: 4 tanóra
Tantervünk szerint a testnevelés órák kivitelezhetők csak idegen nyelven, csak magyar nyelven és
párban történő kétnyelvű óravezetéssel is.
A testnevelés órák közül ajánlott a heti kettő tömegsportra is felhasználható tanórát a gyermekek
nemének megfelelő mozgáskultúra, erősítés kizárólagos művelésére fordítani. Ilyen lehet például a
lányoknak Berczik Sára módszerével vezetett művészi torna, melynek teljes módszertanát „A
gyermek harmóniája” című könyvében is megjelentetett, amit később az idősebb korosztályoknak
szóló „A nő harmóniája” könyvben megjelentetett gyakorlatokkal lehet folytatni.
A fiúknak már egészen kisgyermekkortól kezdve teljesen strukturáltan kell végezniük a testi erő
növelését, mivel az izmos, erős férfi képes csak a testi erejével is oltalmazó, védelmező szerepet
ellátni, ami családjuknak testi biztonságérzetet nyújt.
A kétnyelvű testnevelési tanórák technikai kivitelezése:
A tanórák során folyamatosan jelen van a magyar tanító mellett az angol anyanyelvű tanító is, akik
közös tervezéssel, kivitelezéssel és értékeléssel végzik fejlesztő munkájukat. A tevékenységek hol
egyik, hol másik nyelven kerülnek megvalósításra. A kétnyelvű tanórákkal célunk, hogy a
gyermekek mindkét nyelven tudják követni a tanórák menetét, valamint az angol nyelvű kifejezések
aktív használata a lehető legnagyobb mértékben jellemző legyen a gyermekekre.
A tanórák szervezésében, a tevékenységek felépítésében kiemelt szerepet kap a játékosság, a
mozgás öröméért végzett feladatok, testnevelési játékok alkalmazása, ezeken keresztül a fejlesztési
célok és feladatok megvalósítása. A tantárgyi integráció megvalósítása a testnevelés lehetőségeivel,
különös tekintettel a matematikára és természetismeretre.
Az idegen nyelven történő tanítás angol nyelvű segédanyagaként Tihanyiné Dr. Hős Ágnes Cross
Curriculum for Bilingual Teacher Training- Physical Education (ELTE TÓK nyomda, 1998) című
jegyzetét használjuk. A szakanyag angol nyelven foglalja össze a tanítóképző főiskolákon tanított
módszertani anyag lényegét, az általános iskola alsó tagozatában tanított általános testnevelési
tananyagot, valamint a szakkifejezések kétnyelvű szótárát.
Ugyanezen szerző tankönyvcsaládunk részeként az alapítvány számára kidolgozott négy éves testnevelés
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tananyagot, mely kétnyelvű a négy évre vonatkozóan részletes tanmenetet és játékgyűjteményt
tartalmaz.
1-2. évfolyam
A tantárgy korosztályra lebontott céljai, feladatai és fejlesztési követelményei:
Egészségmegőrzés:
Az egészségügyi és higiéniás szokásrendszer kialakítása. Az iskolapadba kerüléssel az életmód,
életritmus változására való átállás tudatos irányítása, segítése.
Az egészséges életmód egy-két alapvető elvének (pl. hétvégi mozgásprogramok, TV nézés idejének
maximálása, egészséges táplálkozás) rögzítése, a prevenció lényegének megismerése, megértése az
életkornak megfelelő példákon keresztül.
A mozgékonyság megőrzése, fejlesztése, mindennapos testmozgás fenntartása, a testi-lelki egészség
támogatása és összehangolása a családdal, mint elsődleges szocializációs közeggel. A természetben
való testmozgás előnyeinek megértése alapfokon. A helyes testtartás tudatosítása, kialakítása.
Követelmény: Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti
igényük.
Fizikai és szellemi teherbíró képesség fejlesztése:
A testi és szellemi terheléshez való fokozatos szoktatás, az élettani alkalmazkodóképesség
(adaptáció) kiváltása, színvonalának emelése.
A kondicionális - és koordinációs képességeket fejlesztő feladatok mennyiségének és arányának
helyes alkalmazásával, a természetes fáradással járó nehézségek leküzdése.
Az edzettség mérhetőségének alapfokú megismerése (egyszerű felmérések), a saját fejlődés
követése, az arra való igény kialakítása. A problémákkal való megbirkózás segítése, a reális
önértékelés kialakítása. Szükség esetén a család bevonásával felzárkózási program készítése.
A fizikai és szellemi terhelés egymást kiegészítő funkciója, az egyenlőtlenségek mérséklése,
elfogadtatása, tolerancia, empátia és másság kezelése az életkornak megfelelő egyszerű
magyarázatokkal.
Követelmény: Sajátítsanak el pozitív viselkedési mintákat. Jellemezze fejlődő tendencia
kondicionális - és koordinációs képességszintjüket.
Mozgásműveltség kialakítása, növelése:
A gyermekek életkorának megfelelő testi műveltség megszerzése, mely későbbi
cselekvésbiztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza.
Az életkornak és egyéni adottságoknak megfelelő terhelés, a motoros tevékenységek által
fejleszthető pszicho-motoros képességek, készségek (kompetenciák) feltérképezése, alakítása,
felzárkóztatása.
Alapvető mozgáskészségek és sokoldalú mozgástapasztalat megszerzése. A mozgások szép,
eredményes és gazdaságos kivitelezése, hatékony mozgástanulás kialakítása.
A mozgás- és játékigény, a sportolás és versenyzés iránti érdeklődés felkeltése ezen szükségletek
kielégítése.
A fentiek értelmében különös tekintettel a testnevelési játékok által a kinesztetikus differenciáló
képesség, az egyensúlyérzékelés, a ritmusképesség, a gyorsasági koordináció és gyors reagáló
képesség valamint a térbeli tájékozódás fejlesztése. Testséma kialakítása, az „oldalasság”
feltérképezése.
Követelmény: Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni saját
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testtömegüket a különböző feladatmegoldások során. Legyenek képesek összerendezett
mozgásokra. Sajátítsák el az alapvető mozgásformákat és a játékok elemi szabályait.
Pozitív személyiségfejlődés:
A gyermek fejlesztése tanulási, játék, sport és verseny élmények által, a helyes kommunikáció és
motiválás jelenlétében, a külső és belső értékeléssel összhangban.
Az egyéni sajtosságokkal való szembenézés, az értékelési eljárásokkal párhuzamos nagyon
egyszerű önértékelési eljárásokhoz való szoktatás. A tanár-diák kommunikációs szokások
kialakítása.
A pozitív hozzáállás megteremtése, támogatása által élményszerzés és örömteli teljesítés,
szabálykövető versenyzés, a közös siker átélése a tanítás-tanulás folyamatában.
Értékes személyiségtulajdonságok megerősítése a mozgásos tevékenységek által (önzetlenség,
együttműködési képesség, fair play, empátia-készség, őszinteség, állhatatosság-kitartás).
Idegen nyelvű testnevelési tevékenységek:
Az idegen nyelven adott utasítások megértése, a kifejezések bizonyos szintű alkalmazása.
Kooperativitásra nevelés:
A gyermek együttműködési készségének, képességének, habitusának fejlesztése olyan testnevelési
feladatok, játékok végzésével, ahol a sikeres kivitelezés csak a gyermekek együttműködésével,
közös részvételével, csapatmunkájával lehetséges.
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Képzési tartalom és metodika
A lányok és fiúk terhelhetősége azonos, személyiségfejlődésük kezelhető együtt a specialitások szem
előtt tartásával
Módszertanilag javasolt, hogy a játékosság, a pozitív megerősítés, a jutalmazás, a dicséret, a
kreativitás és az önállóság engedése segítse a folyamatba való érzelmi bekapcsolódást. Az együttes
osztályfoglalkoztatás mellett a csoportban és csapatban történő együttműködés, együttmozgás
kialakítása.
Fejlesztési témakörök, tartalmak, Képzési főirányok.
A következő tanévi fejlesztés
szaknyelv (kulcsfogalmak)
Ellenőrzési,
értékelési feltételei
(pszichomotoros,
lehetőségek
kognitív, emocionális)
Szervezési feladatok a tanóra
rendjének kialakításához:
Rendgyakorlatok.

Önfegyelem fejlesztése.
Tudatos fegyelmezett
magatartás kialakítása.
Vezetői szerep gyakorlása
Az órakezdés és az öltözőrend
Alakzatok,
kialakítása;
alakzatváltozások gyors
Sorakozás oszlopban, vonalban,
szervezése. Ütemtartási
jelentésadás, kommunikációs
képesség fejlesztése.
szabályok ismertetése és gyakorlása;
Megfelelő
Vigyázz és pihenj állás; kétsoros
távolság érzékelése.
vonal, kettős oszlop kialakítása;
Állandó megerősítést
testfordulatok helyben; vonal
követően
alakzatból oszlopalakzat kialakítása
(pl. öltözői pontszerző
helyben fordulással; oszlop alakzat
folyamat);
megindítása vezényszóra; Járás kettős játékos és versengő
oszlopban; köralakítás (mellső és
feladatokkal (pl.
hátsó) kézfogással; az egyenletes
sorakozó, szőnyegcipelő
térelosztás, helyezkedés játékai a
verseny);
térben; szétszórt alakzat kialakítása.
önellenőrzési feladatokkal
Járások ütemtartással, tapssal,
(karóra, rágógumi,
dobbantással, zenére, énekkel;
igazodás stb.).
Játékok a térbeli formák (sor, oszlop,
A matematika és
kör, lánc) változatos alkalmazásával;
természetismeret órán
Játékok: Mozdulatlanság. Baglyocska. tanultak motoros
Mindenki a zászlójához. Szoborrögzítése.
alakítás.
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A tanult tanári terminológiához
tartozó motoros
válaszcselekvések ismerete,
emlékezetben tartása és
előhívása az elvárásoknak
megfelelően
az órakezdés sajátos
elvárásainak, vagy tudatosan
vagy engedelmességből történő
megfelelés;
a kialakított verbális és non
verbális kommunikációs formák
betartása
rend az öltözőben,
felszerelésben;
tisztálkodás az óra után;
célszerű tájékozódás a
tornatermi (udvar stb.) térben;
a tanult néhány önellenőrzési
gyakorlat elvégzése felszólítás
nélkül.
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Fejlesztési témakörök, tartalmak, Képzési főirányok.
A következő tanévi fejlesztés
szaknyelv (kulcsfogalmak)
Ellenőrzési,
értékelési feltételei
(pszichomotoros,
lehetőségek
kognitív, emocionális)
A pontos végrehajtás, a
terminológia
Az alapformák szakkifejezéseinek
megértésének ellenőrzése
megismerése, a mozgáskép megértése a folyamatos munkában.
és motoros rögzítése;
A verbális formák
Egyszerű 1-2-4 ütemű
számonkérése a
szabadgyakorlatok és kéziszer –
mozgással párhuzamosan.
(labda, babzsák,)-, társas-, bordásfal-, A téri tájékozódás
padgyakorlatok.
zavarainak kiszűrése.
Állatok mozgását utánzó gyakorlatok, A helyes testtartás
játékok; a biomechanikailag helyes
bemutattatása
testtartást tudatosító, kialakító,
egyénenként, lehetőleg
automatizáló és fenntartó gyakorlatok tükörnél (kép és
rendszeres végzése
önkontroll).
(valamint légző gyakorlatok)
testtájanként végighaladva,
a testtartásért felelős valamennyi
izomcsoport erősítését és nyújtását
szolgáló mozgásanyaggal, a kiindulóés befejező helyzetek pontos
megtartására valamint
a pontos kivitelezésre ügyelve,
a hibás kivitelezés javításával;
tükörkép szabálya,
A térirányok felismerése
változó testhelyzetekben,
bekötött szemmel;
Gimnasztika.
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Az ismeret szintjén elsajátított
terminológiai fogalmak, tanári
emlékeztetésre helyes
válaszcselekvések. A bemutatott
az egyre bővülő terminológiai
fogalmak, szóbeli tanári
közlések segítség nélkül
mozgásos cselekvésekké
alakítása. A tanári hibajavítás
irányításának követése.
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Fejlesztési témakörök, tartalmak, Képzési főirányok.
A következő tanévi fejlesztés
szaknyelv (kulcsfogalmak)
Ellenőrzési,
értékelési feltételei
(pszichomotoros,
lehetőségek
kognitív, emocionális)
Járások, futások:
Járások: helyben és haladás közben
ütemtartással, szituációs formában
(magas lábujjon, sarkon, külső talp
élen, dobogás, trappolás, osonás,
lopakodás, stb.); meghatározott
útvonalon előre, hátra és oldal irányba
haladással, rövid és hosszú lépéssel;
járás magas térdemeléssel helyben és
haladással.
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Futások: kötetlen futások,
járásból átmenet futásba,
futásból járásba;
egyenletes iramban és
kötött alakzatban; futás
lépéshossz
változtatásával-jelekhez
igazodva; futás iram és
irányváltoztatásokkal;
rajtolás állórajttal, rövid
távú gyors futások (1o-3o
m), rajtversenyek
különböző kiinduló
helyzetből, futás
irányított iramban és saját
tempóban (4oo-1ooo m)
tartós futás; saroktalpgördülés
kihangsúlyozása; fokozó
futás, átfutások
lehelyezett tárgyak felett;
futás feladatokkal
különböző térformákban;
egyszerű futóiskolai
gyakorlatok.
Helyes testtartás
kialakítása járás közben.
Koordinált mozgás
kialakítása
helyváltoztatás közben.
Lábboltozat erősítés,
ritmusérzék fejlesztés.
Igazodás a társak
mozgásához, ütközések
elkerülése. Iramtartás és
változtatás elsajátítása,
keringési-légzőrendszer
edzése. Futógyorsaság
fejlesztése. Gyorsasági
koordináció fejlesztése,
feladatmegoldó képesség
fejlesztése.
Futótechnika kialakítása.

A versengés élményének
értékelése;
Egyéni különbözőségek
megállapítása; ismerkedés a
mérhetőséggel, objektív
eredmény
rögzítése 1o-3o m-en.

A megfelelő mozgástechnika
alkalmazása a különféle
futásoknál.
A tanult tananyaggal való
elszámoltatásnál egyéni,
számszerűsített fejlődés.
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Fejlesztési témakörök, tartalmak, Képzési főirányok.
A következő tanévi fejlesztés
szaknyelv (kulcsfogalmak)
Ellenőrzési, értékelési feltételei
(pszichomotoros,
lehetőségek
kognitív, emocionális)
Szökdelések és ugrások.

A természetes mozgások területén
elfogadhatóan jó végrehajtási
Szökdelések egy, váltott és páros lábon Ugróképesség és
technika, harmonikussá váló
helyben, haladással előre, hátra,
dinamikus egyensúlyozó külső kép, más-más gyakorlati
oldalra, lehelyezett tárgyak felett is;
képesség fejlesztése.
variációban alkalmazhatóság.
áthajtások különféle módokon
Ugróerő és
ugrókötéllel egyénileg, párokban,
távolságérzékelés
hármas csoportban; Helyből ugrások. fejlesztése.
Nekifutásból elugrás egy-, váltott-,
Ritmusképesség, kéz-láb
páros lábbal távolságra és célba. Fel-, koordináció fejlesztés.
le-, átugrások változatos terepen;
Lendületszerzés és
Nyuszi ugrás kötetlenül, távolságra,
elugrás összehangolása.
karikából karikába, zsámolyra.
Támaszugrás
Játékok:
előkészítése.
Vonatozás szökdeléssel. Szökdelő
Áthajtások időre;
váltóversenyek és sorversenyek.
koordinált szökdelési
Kecskézés. Ugróiskola. Nyuszi fogó.
feladatsor diagnosztikus
mérése.

Dobások.
Hajítási kísérletek (újságpapír
gombóccal, lufival, maroklabdával.)
zsinór felett, vízszintes és függőleges
célba, helyből, különböző
testhelyzetekből (pl. térdelésből,
ülésből, bekötött szemmel) és mozgó
célpontra;
Játékok:
Célba és távolságra dobó versenyek.
Döngető lufival, újság papír
gombóccal. Szabadulás a labdától.
Kúszások, mászások, emelések,
hordások egyensúlygyakorlatok, egyéb
természetes mozgások.
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Hajító képesség
kialakítása. Kinesztéziás
érzékelés és finom
koordináció fejlesztése.
Célba és távolságra
hajítások
ellenőrzése
méréssel.
Objektív
eredmény rögzítése.

Saját testrészek térbeli
érzékelése.
Helyzetérzékelés
fejlesztése
A függesztő öv funkcionális
fejlődésében felmutatható
előrelépés.
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Fejlesztési témakörök, tartalmak, Képzési főirányok.
A következő tanévi fejlesztés
szaknyelv (kulcsfogalmak).
Ellenőrzési, értékelési feltételei
(pszichomotoros,
lehetőségek.
kognitív, emocionális).
A mérhető, megtett út,
Kúszások, mászások: bordásfalra fel- önmagához mért
le, átbújások akadályok alatt;
fejlődés; nem versengő
helyváltoztatás utánozó gyakorlatokkal helyzetben.
(kutyafutás, pókjárás,
sánta róka, fókajárás, nyuszi ugrás
stb.).
Helyváltoztatás vízszintes és rézsútos
padon, hason- és hanyattfekvésben,
kéz-láb támaszban, rákjárással,
pókjárással, különböző keménységű
felületeken.
A dinamikus
Játékok:
egyensúlyérzékelés
Terpesz fogó. Kígyóvedlés. Váltó és
hangsúlyos fejlesztése.
sorversenyek.
Mozgásérzékelés és
statikus egyensúlyozó
képesség fejlesztése.
A rúd-, kötélmászás technikája.
1-3 fogással mászások;
függőgyakorlatok tornaszereken,
természetes akadályokon;
függőállásba, függésben tovahaladás;
vándormászás bordásfalon.
Emelések, hordások: Tornapad,
zsámoly, talajszőnyeg szállítása
A vállöv és kar támasztó
csoportban, párokban. Tömött labda
erejének fejlesztése.
hordása vonalon, padon.
Dinamikus
Játékok:
egyensúlyérzékelés és
Sor-és váltóversenyek tömött labda
saját test térbeli
szállításával.
érzékelésének
fejlesztése.
Egyensúlyozások:
Járások talajon és nehezített
A pontos, fegyelmezett
körülmények között (padon,
megoldások, a
zsámolyon, szekrénytetőn, vonalon,
„tornászosság”
keskeny felületen, padlón, filcen,
jutalmazása.
szivacsban, bekötött szemmel stb.)
előre-hátra guggolásban, négykézláb, Akadálypályán időre,
pók-rákjárással, térdfelhúzással,
helyezésre, pontos
fordulattal, hely és
kivitelre kiterjedő
helyzetváltoztatások a pad merevítő
ellenőrzés.
gerendáján bizonytalan egyensúlyi
helyzetben; Állás egy lábon – lebegő
állás.
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A
tornászos
tartás,
mint
mogáskoordinációs
specialitás
megmutatása.
Helyes téri tájékozódás a
hosszanti és a szélességi tengely
körüli forgásokban és a
térirányokban.

Célszerűen összerendezett
mozgások az akadályversenyeken
való alkalmazás során.
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Fejlesztési témakörök, tartalmak, Képzési főirányok.
szaknyelv (kulcsfoglamak)
Ellenőrzési, értékelési
lehetőségek.

Játékok:
Mozdulatlanság. Szoborjáték. Ki áll
tovább egy lábon? Sor és
váltóversenyek babzsákkal a fejen,
padon haladással.
Feladatok támaszban:
Állatmozgásokat utánozva
helyváltoztatások talajon és padon.
Gurulóátfordulás előre-hátra,
különböző kiinduló helyzetekből
különböző befejező helyzetekbe ferde
padon és talajon. Gurulások a
szélességi és hossztengely körül.
Felugrások kéztámasszal padra,
zsámolyra. Akadálypályák leküzdése a
változatos térirányok, magasságokhoz,
mélységekhez, felületekhez stb.
alkalmazkodó mozgáscselekvésekkel.
Játékok:
Kutyafogó. Házatlan mókus. Nyuszi
fogó. Sor és váltóversenyek állatok
mozgását utánozva.

A következő tanév fejlesztési
feltételei
(pszichomotoros,
kognitív, emocionális)

Magasság és mélység
érzékelése,
biztonságérzet
kialakítása magasabb
ponton. Vállöv erősítése.

Feladatok függésben:
Vándormászás
függőállásban
a
bordásfalon.
Egyszerű
feladatok
bordásfalon
függőállásban
és
függésben.
Feladatkombinációk
rézsútos
pad
és
bordásfal
felhasználásával. Mászási kísérletek
kötélen.
Játékok: Függés a ház. Tűz-víz-repülő.
Ki lóg tovább? Baglyocska függ.ben.
Fejlesztési
témakörök, tartalmak,
szaknyelv (kulcsfogalmak)

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Fejlesztési témakörök, tartalmak, Képzési főirányok.
A következő tanévi fejlesztés
szaknyelv (kulcsfogalmak)
Ellenőrzési, értékelési feltételei
(pszichomotoros,
lehetőségek
kognitív, emocionális)
Húzások, tolások, küzdő feladatok:

Az erőközlés
összehangolásának
felállások, megéreztetése.

Párokban
leülések,
szemben, háttal egymásnak.
Játékok:
Húzd át, told át a társad a vonalon.
Kakasviadal. Vöröspecsenye állásban
lábbal, fekvőtámaszban kézzel.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Fejlesztési témakörök, tartalom, Képzési
főirányok. A következő tanévi fejlesztés
szaknyelv (kulcsfogalmak)
Ellenőrzési, értékelési feltételei
(pszihomotoros,
lehetőségek.
kognitív, emocionális)
Labdás feladatok:
Alapgyakorlatok (egy-két) kézzel,
lábbal (fogás, megtartás, pörgetés,
gurítás; görgetés, elkapás, dobás,
labdavezetés); labdakezelés nehezített
körülmények között, különböző
távolságokba és magasságokba,
egyénileg és társsal, váltakozó
tempóban; guruló, mozgó labda
elfogása; célzás álló és mozgó tárgyra;
pingponglabda, tollaslabda levegőben
tartása.
Játékok:
Adogató versenyek. Vigyázz a labdára.
Labdacica gurítással, dobással.
Labdatáncoltatás lufival. Szabadulás a
lufitól, labdától. Labdahajsza.
Fogyasztó. Váltóversenyek labdával.
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Labdás ügyesség (finom
koordináció) fejlesztése.
A labda és a saját
mozgás összehangolása.
Gyors reagálás,
helyzetfelismerés, a
helyzetnek megfelelő
cselekvésbiztonság
fejlesztésére.
Önellenőrzésre is
alkalmas labdatechnikai
gyakorlatok időszakos
bemutatása. Versenyek;
a csoporttal, csapattal
való együttműködés
megerősítése,
önértékelési eljárásokkal
is.
A versenyben elért
eredmények jutalmazása.

Biztonságos,
többnyire
automatizált labdakezelés.
Elemi szintű labdatechnikai
készlet célszerű alkalmazása
egyszerűsített sportjátékokban.
a játékok elemi szabályainak
megértése.

A testkulturális elemek mind
ösztönös, mind nyílt utánzást
követő visszaadása
versenyhelyzetben.
.
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Fejlesztési témakörök, tartalmak, Képzési főirányok.
A következő tanévi fejlesztés
szaknyelv (kulcsfogalmak)
Ellenőrzési, értékelési feltételei
(pszichomotoros,
lehetőségek
kognitív, emocionális)
Egyszerű koreografált játékok.
Mozgás- és zenei ritmus
összehangolása, ritmusgyakorlatok
tapssal, topogással, dobogással,
járással, futással, ugrással;
gyermek-, népi játékok, táncok,
gyermekmondókákra,
gyermekversekre, mesés
gyermekdalokra épülő táncmotívumok,
etűdök és koreografált mozgássorok,
gyermektánc koreográfiák; egyszerű
történetek, mesék állóképek (rögzített
mozdulat), képsorok (mozdulat és
mozgássor) előadásával csoportban és
egyénileg.
Vízhez szoktatás, az úszás technikai
alapjai – a létesítményhelyzettől
függően egy úszásnem választása
(mell vagy hátúszás).
Előkészítő gyakorlatok szárazföldön
(rávezető és célgyakorlatok); a vízhez
szoktatás alapgyakorlatai (vízbe fújás,
vízben mozgás, víz alá merülés,
szemnyitás a víz alatt, lebegés,
versengések a fenti gyakorlatokkal,
labdával, eszközökkel, egyéb játékok,
pl. halacskázás;
siklás hason, háton; siklás kar- és
lábtempóval és azok összekötésével;
siklás levegővétellel; úszási kísérletek.
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Önkifejezés, kreativitás
és ritmusérzék
fejlesztése.

A motorikus emlékezet működése
a koreografált mozgássorok
bemutatásakor,
a kreatív produktum létrehozása a
mozgáskészlet kifejező
alkalmazásával.

Kétnegyedes ütemben
egyszerű motívumok
kitáncolása tapsra,
zenére.
Etűdök sorrendiségének
ellenőrzése.

Vízbiztos, automatizált
cselekvések, használhatóság az
A siklás távolsága, a víz úszásoktatásban történő
alatt tartózkodás ideje, előrelépésben.
az úszási kísérlet hossza
a
mérhető
sportági
jellegnek megfelelően.
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A rendelkezésre álló időkeret elosztása:
1-2. évfolyam:
szervezési feladatok-rendgyakorlatok
5
előkészítő gyakorlatok és gimnasztika
15
járások, futások, ugrások, dobások, emelések, hordások, kúszások, 20
mászások. Versenyek
támasz-, függés- és egyensúly-gyakorlatok, húzások, tolások, versenyek
15
labdás gyakorlatok-játékok, versenyek, mérkőzések
20
mozgásos kifejező-, speciális- képességfejlesztés
15
egyéb képesség-készségfejlesztés
10
úszás (2. tanévben) az arányok szükséges átalakításával
100 %
A harmadik évfolyamba lépéshez szükséges minimum:
Az ismeret szintjén elsajátított terminológiai fogalmakra, tanári emlékeztetésre helyes
válaszcselekvések. A bemutatott testkultúrális elemek mind ösztönös, mind nyílt utánzással
történő visszaadása. A tanult mozgásos cselekvések gyakorlása során további fejlődés
felmutatása. Az iskolai közlekedésben tudatosság.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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3-4. évfolyam
A tantárgy korosztályra lebontott céljai, feladatai és követelményei:
Egészségmegőrzés:
Szervrendszerek funkcionális tulajdonságainak javítása, amiben kiemelt szerepet játszik a mozgás.
Szemléletmód és életmód alakítása, a mozgás iránti pozitív beállítódás (attitűd) kialakítása.
A mozgékonyság fenntartása, a mindennapi élethez, testnevelés és sporthoz szükséges szervezeti,
higiéniai és formai elvárásoknak megfelelő szokásrendszer kialakítása. Kezdődjön el a prevenció
fogalmának kiteljesítése, megértése, alkalmazása a mindennapokban a családdal együtt, a szabad
természetben végzett mozgásformák rekreációs előnyeinek rendszerezése tanári közreműködéssel
és a gerinctorna több mozgásformát tartalmazó gyakorlatainak rendszerbe foglalása, a növekedés
során a tartáshibák, rendellenességek feltérképezése, a korrekció természetes elfogadása.
Követelmény: Tartáshibák megelőzése. Az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás
iránti igény kialakítása.
Fizikai és szellemi teherbíró képesség fejlesztése:
A testi, lelki egészség kialakítása a fizikai terheléshez való alkalmazkodási folyamatok során,
erőfeszítések által.
Az edzettség követése, a saját fejlődés iránti elkötelezettségre való igény kialakítása a visszatérő
mérésekkel. A lelki és fizikai gyengeségek folyamatos megfogalmazása, felzárkózási programok
aktuális használata ön- és családi kontroll mellett. A fájdalom, a fáradtság, a félelem személyes
korlátainak meghaladása, a saját határok leküzdése, a munkabírás, mint testkultúrális érték
tisztelete. A rendszeres testmozgás pozitív hatásának tudatosítása a tanulásra és a szellemi
teljesítményre, az összefüggés tapasztalatainak rendszerezése személyes példákkal, egyszerű
tudományos ismeretterjesztő magyarázatokkal.
Követelmény: Tudjanak kitartóan futni. Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek
képesek uralni testtömegüket a különböző feladatmegoldások során. Sajátítsanak el pozitív
viselkedési mintákat. Jellemezze fejlődő tendencia kondicionális - és koordinációs
képességszintjüket.
Mozgásműveltség kialakítása, növelése:
Fejlődjenek begyakorolt keretek közt a koordinációs képességek. A sportági mozgáskészségek
játékos előkészítése jelentsen örömöt, szórakozást a tanítási-tanulási folyamatban.
A nemek tekintetében a terhelés adagolása még nem válik külön, de előfordulnak biológiai érésbeli
jelentős különbségek. Továbbra is súlyozottan a koordinációs képesség fejlesztése a cél: a növekvő
mozgásfegyelem segítségével az izomérzékelés, a statikus és dinamikus egyensúlyozás, a jelre való
gyors reagálás változó szituációkban, ritmus érzékelés és visszaadása, a térben a saját és idegen
testmozgás viszonyainak érzékelése, ciklikus és a ciklikus mozgások, a labdás ügyesség fejlesztése.
A lazaság, fenntartása, kontrollja mellett igen óvatosan kezdődjön el a nagy izmok erősítése.
Követelmény: Jellemezze tevékenységüket kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben.
Elemi szintű játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt játékokban. Fejlődő tendencia
jellemezze kondicionális és koordinációs képességszintjüket, mozgásos cselekvési biztonságukat.
Pozitív személyiségfejlődés:
Az egész gyermeki személyiség fejlődjön a szabálykövető tanulási, játék, sport és
versenytapasztalatok által, a sikerélmény motivációjával, a külső és belső értékeléssel összhangban,
a nemi azonosságtudat kezdődő megfogalmazása mellett.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Az egyéni fejlődési és nemi sajátosságokkal való szembenézés, az önértékelési eljárásokban való
jártasság megszerzése. A nyílt és kulturált kommunikáció gyakorlata, viták, összeütközések
kezelésének, konstruktív mintáinak bemutatása. Pozitív hozzáállást felmutatása (főleg a fiúk) a
szabálykövető versenyzésben, a fiú-lány együttműködésben és a gyengébb képességűek
felzárkózásában, segítésében. A sportoló ideál tulajdonságainak rendszerezése: Milyen egy
olimpiai bajnok?
A tanulók fizikai, fittségi mérésének rendszerét az Intézményi Minőségirányítási Program
tartalmazza.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Képzési tartalom és metodika
A szocializációs folyamatokban, nevelésben a nemek elkülönülése megindul, ezt szem előtt tartva
a tananyag lehet azonos, fizikailag még általában egyforma a terhelhetőség.
Módszertanilag javasolt a tanári nyugalom, az erős személyes kapcsolódás. A pozitív
megerősítés, dicséretek mellett az önkontroll, önértékelés, önfegyelem vegye át a gyakori
jutalmazás helyét. A csoportok spontán alakulhatnak, az extrém megnyilvánulásokat kezelni kell
szelíd türelemmel. A szabályok betartásában egyéni elszámoltathatóság legyen, a siker lehet
egyéni és közös is. A többletmunka elvégzése csak a jutalom fogalmához kapcsolódjon.
Fejlesztési témakörök,
Képzési főirányok
Kimeneti követelmények
tartalmak, szaknyelv
Ellenőrzési, értékelési (pszichomotoros, kognitív,
(kulcsfogalmak)
lehetőségek
emocionális)
Az egységes végrehajtás
Szervezési feladatok a tanóra
esztétikájának megélése.
rendjének kialakításához:
A tudatos gyors
Rendgyakorlatok.
végrehajtás elsajátítása.
Állandó megerősítést
Az órakezdés megszokott alaki követően
rendjének gyakorlása (soralakítás, a gyorsaság elérése.
igazodás, köszönés, jelentésadás, Csoportos játékos és
balesetmentesítés
–rágógumi, versengő feladatokkal a
karóra, ékszerek, cipőfűző stb.); tiszta formák dicsérete;
Az eddig tanultak automatizálása; önellenőrzési feladatok
testfordulatok helyben; kétsoros elvégzésének verbális és
vonal, kettes oszlop; vonalból non verbális bemutatása
oszlop
kialakítása;
menet (verses forma, gesztusok
megindítása megállítása egyes és felerősítése).
kettes oszlopban; járás helyben és
haladással; vonalból, oszlopból
köralakítás; nyitódás, zárkózás,
térköz, távköz; eddig tanult
játékok alkalmazása.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Fejlesztési
tartalmak,
(kulcsfogalmak)
Gimnasztika:

témakörök, Képzési főirányok
Kimeneti
követelmények
szaknyelv Ellenőrzési, értékelési (pszichomotoros,
kognitív,
lehetőségek
emocionális)

Egyszerű alapformákon alapuló
1–8 ütemű gimnasztika, esetleg
rövidebb gyakorlatsorrá kapcsolva
és gyakoroltatása.
A
fogalmak
bővítése,
a
mozgáskép megértése és motoros
rögzítése;
1-2-4-8 ütemű egyszerű
szabadgyakorlati alapformájú
gyakorlatok; helyes, kontrollált
testtartással rövid sorokká
alakítva, törekedve a folyamatos
ütemtartásra;
egyszerű 1-2-4-8 ütemű kéziszer,társas-, bordásfal-,
padgyakorlatok; utánzó
gyakorlatok, játékok helyes
tartással; ritmikai és dinamikai
variációkkal a 8 ütemben;
egyénileg kigondolt mozgássorok
készítése, bemutatása;
testtartás ellenőrzése esetenként
tükörnél (kép és önkontroll);
tükörkép gyakorlása bonyolultabb
térirányokkal;
a verbális formák gyakorlása
páros gyakorlatoknál, egymás
tanítása
egy-két elemi helyzetet, mozgást
megfogalmazva.
A
biomechanikailag
helyes
testtartást tudatosító, kialakító,
automatizáló
és
fenntartó
gyakorlatok rendszeres végzése
(valamint légzőgyakorlatok) a
gimnasztika
részeként,
testtájanként végighaladva, a
testtartásért felelős valamennyi
izomcsoport erősítését és nyújtását
szolgáló
mozgásanyaggal,
a
tanévek
során
folyamatosan
ismételve, a kiindulási és
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A legfőbb alapformák
szakkifejezésének
ismerete, képesség
határozott formájú
gyakorlatok pontos
végrehajtására.

A diák által értelmezett és használt
terminológia jelentős bővülése,
mozgásos cselekvések végzése,
szervezése esetén önálló használ.
A tanári, önálló és társ által
közvetített hibajavítás
irányításának követése.

A változatos térirányokban való
tükrözés képessége.
A helyes testtartással
végzett mozgássor
bemutattatása
egyénenként, lehetőleg
tükörnél (kép és
önkontroll).
A verbális formák
számonkérése a
mozgással
párhuzamosan.

„Kis gerinctorna” 3-4
gyakorlat
összeállításával,
szülőkkel együtt is
gyakorolva (cicahát,
gyíkhelyzet, macskatalp
stb.)

A
tartási
rendellenességek
prevenciós megközelítése otthoni
gyakorlatokkal, saját (családi)
felelősséggel is.
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Fejlesztési témakörök,
tartalmak, szaknyelv
(kulcsfogalmak)

Képzési főirányok.
A következő tanévi fejlesztés
Ellenőrzési, értékelési feltételei (pszichomotoros,
lehetőségek.
kognitív, emocionális)

véghelyzetek pontos megtartására
valamint a lassú és pontos
kivitelezésre ügyelve, a hibás
kivitelezés javításával, valamint a
korosztály jellemzőinek megfelelő
illesztéssel a testnevelési óra többi
eleméhez;

A legfőbb alapformák
szakkifejezésének
ismerete, képesség
határozott formájú
gyakorlatok pontos
végrehajtására.

A diák által értelmezett és használt
terminológia jelentős bővülése,
mozgásos cselekvések végzése,
szervezése esetén önálló használ.
A tanári, önálló és társ által
közvetített hibajavítás
irányításának követése.

Játékos testtartást javító feladatok
és játékok, talpboltozatot erősítő
gyakorlatok.
A még erős utánzási motiváltság
segítségével pozitív hangulatú,
játékos izolált izomzati erősítés a
célnak megfelelően.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Fejlesztési témakörök,
tartalmak, szaknyelv
(kulcsfogalmak)
Szökdelések, ugrások:

Képzési főirányok.
A következő tanévi fejlesztés
Ellenőrzési, értékelési feltételei (pszichomotoros,
lehetőségek.
kognitív, emocionális)
A természetes mozgások területén
elfogadhatóan jó végrehajtási
technika, harmonikus, gazdaságos
Ritmusképesség, kéz- izommunka, más-más gyakorlati
láb
koordináció variációban alkalmazhatóság, siker
fejlesztése.
az egyéni variálás során.
Ugróerő fejlesztése.

Szökdelések egy-, váltott-, páros
lábon helyben és haladással;
Sorozatugrások fel-, le-, átugrások
változatos terepen; távolba és
felfelé ugrások megkülönböztetése
az erőközlés irányát tudatosan
irányítva; a két láb váltott
használata az elrugaszkodáskor;
Kötéláthajtási technikák különféle
módokon ugrókötéllel (előre,
hátra, keresztezve, hosszú kötél
alatt
szövegmondással
csoportosan, párban, egyénileg);
szökdelő és ugró játékok filcen,
szivacsba.
Ugróiskola
kötéláthajtással.
Felfutás emelkedő szerekre és
elugrás egy lábról távolra, mérce
felett magasba.
Játékok:
Balatoni halászok szökdeléssel.
Félperces fogó szökdeléssel.
Házatlan mókus, szökdeléssel.
Ugróversenyek. Fekete-fehér
szökdeléssel. Sor és
váltóversenyek szökdeléssel,
nyuszi ugrással.
Dobások:
Dobások távolba és célba,
különböző méretű és súlyú
labdával
függőlegesen
és
vízszintesen, dobások két kézzel
előre, hátra. Lökések, vetések,
hajítások
helyből.
Hajítások
kilépésből,
2-3
lépéses
lendületszerzéssel; dobásformák
mozdulatai
különböző
testhelyzetekből,
bekötött
szemmel.
Játékok:
Fogyasztó. Tűzharc. Döngető.
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Térérzékelés és ugróerő Az alaptechnikák,
fejlesztés.
pontos rögzítése.
Áthajtások időre; önálló
kombináció bemutatása,
otthoni
gyakorlási
lehetőség (házi feladat)
után;
koordinált
szökdelési
feladatsor
egyéni
variációkkal
diagnosztikus mérése.

mozgásstílus

A
dobásformák
megkülönböztetése,
képi
megjelenése.
A
pillanatnyi
alkalmazása.

koncentráció

A mozdulatok tiszta formáinak
alkalmazása
a
játékokban,
versengésekben.

A mozgásszabályozás
tudatosítása.
A körülményeknek, szituációnak
Kislabdahajítás
legjobban megfelelő mozgásos
elsajátítása.
cselekvéstípus alkalmazása.
A dobásformák fogalmi
és mozgásos
azonosságának
ellenőrzése.
Célbadobó versenyek.
Versenyek, az
eredményhirdetés
szokásainak, formáinak
megkövetelése.
Kar és vállöv izmainak
erősítése.
Térbeli
tájékozódás
fejlesztése.
Bátorság
növelése.
A mérhető, megtett út,
önmagához
mért
fejlődés.
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Fejlesztési témakörök,
tartalmak, szaknyelv
(kulcsfogalmak)

Képzési főirányok.
A következő tanévi fejlesztés
Ellenőrzési, értékelési feltételei
(pszichomotoros,
lehetőségek.
kognitív, emocionális)

Bombázás. Ki lök messzebbre? A gyorsaság, fürgeség Helyes téri tájékozódás a hosszanti
és
a
kereszttengely
körüli
Kiszorító lökéssel. Ki céloz a dicsérete.
forgásokban
és
a
térirányokban
legügyesebben? Vadászlabda.
Kúszások, mászások, emelések, Tárgyak és saját test
egyensúlyozásának
hordások:
képessége, változó
Kúszások, mászások: talajon, feltételek között.
padon, rézsútos padon, akadályok
alatt, felett, hason és hanyatt.
Vándormászás bordásfalon
mászási kísérletek kötélen.

és

Emelések, hordások: társhordás
csípőn, talicskázás.
Játékok:
Sor-és
váltóversenyek
társhordással,
kúszások
és
mászások felhasználásával.
Egyensúlyozások:
Pad merevítő gerendáján járások
és
fordulatok,
mérlegállás.
Rézsútos padon járások, futások.
Egyensúlyozások torna bottal,
babzsákkal.
Játékok:
Kakasviadal
guggolásban.
Lábvívás.
Támasz- és függésgyakorlatok:
Emelés hídba. Tarkóállás. Zsugor
fejállás. Gurulóátfordulás előre,
hátra
terpeszállásból
terpeszállásba.
Fellendülés
kézállásba bordásfalnál.

A technikákban, a gyorsaságban és
a függesztő öv funkcionális
fejlődésében
felmutatható
előrelépés.

A tanult tananyag elsajátításában
fejlődés felmutatása, a gyakorlás
és siker összefüggései
Térbeli
tájékozódó tapasztalásán át.
képesség és a dinamikus Erősödő önfegyelem a saját
egyensúlyozó képesség gyengeségek legyőzésében, a
fejlesztése.
gyakorlásban.
Saját
testtömeg
érzékelése és uralása a Célszerűen
összerendezett
térben,
mozgások az akadályversenyeken
helyzetváltoztatás
való alkalmazás során.
közben is.
A pontos, fegyelmezett
megoldások,
a
„tornászosság”
jutalmazása.
Visszatérő,
egyszerű,
lazaságot
kontrolláló
önellenőrzési feladatok.
Bemutatások
társak
előtt,
alaptechnikák értékelése
differenciált ütemben.
Akadálypályán
időre,
helyezésre,
pontos
kivitelre
kiterjedő
ellenőrzés.

Függeszkedés bordásfalon felfelé
és lefelé. Gyűrűn, két kötélen
bicska, fészek, zsugorlefüggés,
gyertya.
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Fejlesztési témakörök,
tartalmak, szaknyelv
(kulcsfogalmak)

Képzési főirányok.
A következő tanévi fejlesztés
Ellenőrzési, értékelési feltételei
(pszichomotoros,
lehetőségek
kognitív, emocionális)

Függőleges repülés zsámolyról és
2-3 részes szekrényről;
fordulatokkal leugrás; 2-3 részes
szekrényre
felugrás
guggoló
támaszba és leugrás függőleges
repüléssel.

Játékok:
Akadálypályák
leküzdése
a
változatos
térirányok,
magasságokhoz, mélységekhez,
felületekhez stb. alkalmazkodó
mozgáscselekvésekkel. Sor és
váltóversenyek.
Kígyóvedlés.
Ördögszekér. Pókfoci.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

215

Kerettanterv két nyelven való tanításhoz

Fejlesztési témakörök,
tartalmak, szaknyelv
(kulcsfogalmak)

Képzési főirányok.
A következő tanévi fejlesztés
Ellenőrzési, értékelési feltételei (pszichomotoros,
lehetőségek.
kognitív, emocionális)

Tanulási,
testgyakorlási-edzési
anyag
kreatív
játékokba,
gyermektáncokba
Mozgás
és
zenei
ritmus
összehangolása, négynegyedes és
háromnegyedes ritmusgyakorlatok
tapssal, topogással, dobogással,
járással, futással, ugrással.
Rövidebb,
egyszerű
mozgásrendszerű
koreográfiák
betanulása
Gyermek-, népi játékok, táncok,
gyermekmondókákra,
gyermekversekre,
mesés
gyermekdalokra
épülő
táncmotívumok,
etűdök
és
koreografált
mozgássorok,
gyermektánc
koreográfiák;
egyszerű
történetek,
mesék
állóképek (rögzített mozdulat),
képsorok (mozdulat és mozgássor)
előadásával
csoportban
és
egyénileg; a táncstílus követése.

Négynegyedes,
háromnegyedes
ritmusban bonyolultabb
motívumok kitáncolása
tapsra, zenére.

Az
úszás
technikája,
két
biztonságot nyújtó úszásnem
megtanulása.
(létesítményhelyzettől függően)
mell-, hát-, vagy gyorsúszás
Előkészítő
gyakorlatok
szárazföldön
(rávezető
és
célgyakorlatok);
a
vízhez
szoktatás alapgyakorlatai (vízbe
fújás, vízben mozgás, víz alá
merülés, szemnyitás a víz alatt,
lebegés, versengések a fenti
gyakorlatokkal,
labdával,
eszközökkel,
játékok:
siklás
hason, háton; siklás kar- és
lábtempóval
és
azok
összekötésével;
siklás
levegővétellel; úszási kísérletek.

Szabad
és
kötött Vízbiztos,
automatizált
technikájú
úszások cselekvések, használhatóság az
távolságának mérése.
úszásoktatásban
történő
előrelépésben.
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A motorikus emlékezet működése
a
koreografált
mozgássorok
bemutatásakor.
A kreatív produktum létrehozása a
mozgáskészlet
kifejező
alkalmazásával.
Koreográfia bemutatása Az esztétikus stílusos előadás képi
iskolai
programon, megjelenése, „nézhetőség”.
szülők előtt.
Táncházszerű utánzással
történő
folyamatos
táncolás.

A bátorság dicsérete.
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Fejlesztési témakörök,
tartalmak, szaknyelv
(kulcsfogalmak)

Képzési főirányok.
A következő tanévi fejlesztés
Ellenőrzési, értékelési feltételei (pszichomotoros,
lehetőségek.
kognitív, emocionális)

Higiéniai ismeretek növelése,
szoktatás az alkalmazásukra
1-2. évben tanultak további
következetes gyakorlása;
balesetvédelmi
alapismeretek;
felelősség a társnak nyújtott
segítségadásban;
a helyi adottságok függvényében
edzés a természetben; csoportos
kirándulás,
hógolyózás,
szánkózás, korcsolyázás, síelés,
evezés,
falmászás
stb.;
az
időjárásnak megfelelő öltözködés;
a
közlekedés
és
a
környezetvédelem legalapvetőbb
szabályai szerinti cselekvések
begyakorlása.

Felszerelés ellenőrzése, A tisztaság, a fittség külső és
önellenőrzése.
fizikai megjelenése elfogadása
értékeiként.
Közlekedés
akadálypályán.
A
gyengébbek
felkarolása,
segítségadás feltétel nélkül.
A
foglalkoztatás
hatására
ellenállás a megbetegedésekkel
szemben,
balesetmentes
mozgáscselekvések; a szabad
levegőn végzett testmozgáshoz
valós természetes hozzáállás,
alkalmazkodás
hideghez,
meleghez.
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A rendelkezésre álló időkeret elosztása:
3. évfolyamon
Szervezési feladatok, rendgyakorlatok
előkészítő gyakorlatok és gimnasztika
járások, futások, ugrások, dobások
támasz-, függés- és egyensúly-gyakorlatok
mozgásos kifejező-, speciális- képességfejlesztés
sportági technikák és taktikák
egyéb képesség-készségfejlesztés, tn. játékok

3
10
15
17
15
2o
20

1oo%
A negyedik évfolyamba lépéhez szükséges minimum:
Az egyre bővülő terminológiai fogalmak, szóbeli tanári közlések kis tanári segítséggel
mozgásos cselekvésekké alakítása. A tanári hibajavításra való figyelem megteremtése,
annak elfogadása. A tanult tananyag visszaadásában önmagukhoz mért fejlődés. A
természetes mozgások területén a gazdaságos és jellemző technika megjelenése a
külső képben. A sorrend megtanulása kisebb mozgássorok esetén.

4. évfolyamon
Szervezési feladatok, rendgyakorlatok
előkészítő gyakorlatok és gimnasztika
járások, futások, ugrások, dobások
támasz-, függés- és egyensúly-gyakorlatok
mozgásos kifejező-, speciális- képességfejlesztés
sportági technikák és taktikák
egyéb képesség-készségfejlesztés, tn. játékok

3
15
15
12
10
2o
25
1oo%

Az ötödik évfolyamba lépéshez szükséges minimum:
Az egyre bővülő terminológiai fogalmak, szóbeli tanári közlések segítség nélkül
mozgásos cselekvésekké alakítása. A tanári hibajavítás irányításának követése. A
tanult tananyag visszaadásában önmagukhoz mért fejlődés. A természetes mozgások
területén elfogadhatóan jó végrehajtási technika, harmonikussá váló külső kép.
Motorikus emlékezet működése a koreografált mozgássorok bemutatásakor. A
testnevelés tanórák angol nyelven való irányítása során az instrukciók megértése.
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VIII. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society
Technology, IST) magabiztos és kritikus használatát. Ez a következő készségeken,
tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása,
bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.

VIII. 1. Informatika műveltségi terület
A digitális kompetencia fejlesztésének legfőbb terepe az informatika műveltségi terület.
Az informatika tárgy oktatása során hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tanulók jól képzett és kritikus
használói legyenek az információs technológiának. Ezeken belül többek között a következő
készségeket kívánjuk fejleszteni: információk felismerése, visszakeresése, értékelése, cseréje,
illetve kommunikáció az interneten keresztül.

VIII.1.1. Informatika
Heti óraszám: heti egy tanóra negyedik osztályban fakultatívan választható vagy délutáni
klubfoglalkozás keretében
A kétnyelvű vagy csak angol nyelvű informatika tantárgy oktatása csak bevezető jelleggel történik
negyedik osztályban heti egy órában.
Célok és feladatok:
A tanulók megismertetése a számítógép szerepével, a számítógép használatára való bátorítás. Az
internet használatára és word dokumentumok előállítására való késztetés.
Belépő tevékenységformák és tartalmak:
-A word program legalapvetőbb használata: a program megnyitása és bezárása, néhány soros
szöveg begépelése, kinyomtatása, mentése különböző helyekre.
-Az internet használata: saját postafiók létrehozása majd levélírás és levélküldés, információk
keresése az interneten keresőprogram segítségével.
Követelmények:
Legyen képes a tanuló word programban néhány soros levelet írni (a gépelés sebessége nem
mérvadó), a levelet elmenteni és kinyomtatni, interneten különböző honlapokat megnyitni valamint
levelet írni és küldeni.
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IX. Erkölcstan
1-4. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
A gyermekek akkor fejlődnek a leghatékonyabban, ha a testi-lelki és szellemi fejlődés összhangban
van egymással. Amilyen intenzitással fejlődik a gyermek testi ereje és kibontakoznak értelmi
képességei, a harmonikus személyiséghez ugyanúgy szükséges a lelki fejlődés is. A három terület
egységes fejlődése adja meg a gyermeknek azt a személyiség-fejlődésbeli kompetenciát, ami által
minden egyes életkorban megélheti egyszeri és megismételhetetlen személyiségének a csodáját.
Ennek megfelelően ahhoz, hogy a gyermek a saját személyiségét és ne egy torz személyiséget éljen
meg, szükséges, hogy mind a három terület fejlesztését az életkori sajátosságoknak megfelelően
végezzük. Annyira komoly hangsúlyt kell fektetni a gyermek lelki tulajdonságainak a
kibontakoztatására, mint a testi és szellemi képességfejlesztésre ahhoz, hogy a gyermek általános
fejlődése szinkronban lévő személyiség-kibontakoztató folyamatokkal találkozzon.
Ennek megfelelően minden egyes oktatási intézmény feladata, hogy a test, szellem, lélek egységét
figyelembe véve a holisztikus személyiség-fejlesztéshez, olyan lelki tulajdonságokat fejlesszen,
amik a gyermeket állandó lelki katarzis-élményeken keresztüli kibontakoztatásra készteti.
Nem elég a tudás, a lelki tulajdonságok megéléséhez állandó strukturált gyakorlás szükséges, mert
csak ilyen körülmények között tud fejlődni a lélek. A gyermek ezáltal kap lelki állóképességet, lelki
erőt, lelki katarzis-élményt a saját egyszeri és megismételhetetlen személyiségének minden
tulajdonságának a megélésében az egyes életkorokban.
Nem érzi magát személyiségében kibontakoztatottnak az az ember, aki bármelyik képességét
elhanyagolja, ugyanis a teljes, kibontakoztatott személyiségszerkezet az élet állandó eufórikus
megélését, a stabil boldogságérzetet eredményezi minden egyes napján az ember életének,
akármilyen nehéz körülményekkel, kihívásokkal találkozik.
Minden ember képes arra, hogy a saját személyiségét minden egyes életkorban megfelelő vezetés
mellett maradéktalanul kibontakoztassa a konkrét személyiség-fejlesztő gyakorlatokon keresztül.
Ennek a lelki képességfejlesztésnek komoly időkeretet szükséges biztosítani. A gyermeknek a
döntéseit, amik által a személyiség-szerkezet alakul, konkrét szituációk lelki átélésén és nem csak
azok gyors eljátszásán keresztül lehet segíteni.
Minden gyermek személyiségfejlődése elsősorban olyan katarzis-élményeken keresztül történik,
amikben a gyermek egyes tulajdonságai megnyilvánulnak. Ez azt jelenti, hogy a gyermek, amikor
egy újabb feladattal, szituációval találkozik az életében, mint amit addig megszokott, akkor a
cselekvésbe integrált döntési folyamatok újabb és újabb megnyilvánulásait adják a kibontakozó
személyiségnek.
Ennek folytán a gyermekek amikor a döntési helyzeteknek megfelelően újabb és újabb katarzisélményt adó megoldásokat hoznak létre, egyben a személyiségük egy újabb oldalát is felfedezik.
Minden gyermek attól tud fejlődni, ha folyamatosan újabb és újabb élethelyzetekkel, szituációkkal
találkozik, amikben folyamatosan a szabad akaratával döntéseket kell hoznia. A döntési képesség
fejlesztésével jutunk el az önálló döntéshozatali kompetenciáig, aminek folytán a gyermek
felnőttkorára már olyan felelősségteljes személyiséget fejlesztett ki magában az önálló döntéseiért
való folyamatos felelősségvállalással, hogy egyben felelősséget vállal a saját sorsáért, életének
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sikerességéért is.
A kisgyermekkorban elkezdett döntési képesség fejlesztéshez társul az érzelmi biztonság
megteremtését szolgáló, katarzis-élményt adó emocionális képességek fejlesztése is, ami nagyban
hozzájárul a tökéletesen ellazult, megelégedett, állandóan boldog életállapothoz is. Ezek a
képességek kibontakoztatását is már kisgyermekkorban el kell kezdeni konkrét stratégiai
lépcsőfokokon keresztül. Minden egyes tevékenységsor az egyes tantárgyi tartalmak között
feldolgozható olyan képességfejlesztő módszerek által, amik a döntéshozatali képességet és az
érzelmi kibontakoztatást is segítik.
Minden pedagógusnak felelőssége van abban, hogy a gyermekek olyan szintű fejlesztését végezze a
döntéshozatali képességben, hogy a felnőtt már felelősséget vállaljon az alkalmazkodásáért a
társadalmi változásokhoz és önfenntartást tudjon megvalósítani az új körülmények között is, mivel
képességei a gyors változások követését lehetővé teszik. A gyermek nem akkor van megfelelően
felkészítve a társadalmi változásokra, ha azokat megérti, hanem akkor, ha állandóan az új
körülmények között is helyt áll és jó életkörülményeket képes teremteni magának.
Az élmény, hogy a saját képességeinek az önfenntartást és önbizalmat adó repertoárját napi szinten
megéli a fejlődő személyiség, egy olyan állandó lelki biztonságérzetet ad, amiben lenyugszik és
katarzis-élményeken keresztüli további fejlődést igényel állandóan, napi szinten.
Ha az ember a lelki biztonságérzetének köszönhetően „szárnyal a lelkében”, folyamatosan újabb és
újabb lelki katarzis-élményeket, lelkileg töltő és fejlődést okozó élményeket keres, ami az ember
természetes állapota, mert az ember boldogságra született.
Minden pedagógus feladata a szituációs pedagógia megtanulása és hatékony alkalmazása arra a
korosztályra vonatkozóan, amelyiket tanítja, hogy a testi-lelki-szellemi fejlesztés hármas egységét
hatékonyan tudja művelni.
A szituációs gyakorlatok a pedagógusok által kitalált hétköznapi és alkalmi szituációk az élet
konkrét helyzeteiből merítve, amikben döntési helyzetek elé van állítva a gyermek. A döntési
folyamatot lelki folyamat előzi meg abban, hogy tudnia kell a gyermeknek, hogy milyen módon
alkalmazkodik a döntés a saját személyiségéhez, lelki folyamataihoz és a döntés által okozott
következmények milyen irányban befolyásolják a saját önbecsülését, lelkiismeretét és lelki
nyugalmát.
Az erkölcstan tantárgy anyagához 1-4. osztályban a Nat Magyar nyelv és irodalom, az Ember és
társadalom, az Életvitel és gyakorlat, valamint a Művészetek műveltségterületek azon fejlesztési
követelményei és közműveltségi tartalmai irányadóak, amelyek az életkori sajátosságoknak
megfelelő beszélgetési témákat, magatartásmintákat, életvezetési szokásokat közvetítenek.
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.)
kormányrendeletben meghatározott erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, társas kultúra fejlesztése,
felelősségvállalás másokért, önkéntesség fejlesztési területek tartoznak az erkölcstan tantárgy
tevékenységi területeihez.
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok
következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítésed, igazságérzetük kibontakoztatása,
társadalmi beilleszkedésük elősegítése. Az erkölcsi nevelésnek életszerűnek kell lennie, fel kell
készítenie az életben elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítenie kell választ találni a tanulók
erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az
embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítésmódokat felölelő megértésére,
megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja olyan, a tanulók
életében nélkülözhetetlen képességek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a
mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség és tisztelet. A tanulást elősegítő beállítódások
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kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig –
kihat egész felnőtt életükre és elősegíti helytállásukat a munka világában is. A nemzeti öntudat,
hazafias nevelés is történik az erkölcstan tantárgy keretein belül a magyar nyelv és irodalom
tantárgy mellett. A tanulók megismerik nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait.
Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók,
költők, sportolók munkásságát. A tanulók elsajátítják azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az
egyéni-közösségi tevékenységeket,, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek. Kialakul bennük a közösséghez való tartozás, a
hazaszeretet és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár
kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulók, magyarságtudatukat megőrizve,
megismerik azok történelmét, sokszínű kultúráját. Az angol-magyar kétnyelvű nevelés miatt az
egyéb angol nyelvterületű országok történelmének legfőbb történelmi eseményeivel is
megismerkednek, amivel a felső tagozatos országismeret-civilizáció tantárgy tartalmait készítjük
elő. A tanulók tájékozódnak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről,
nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról.
A Nemzeti alaptantervnek megfelelően az erkölcsi nevelés a minden emberben jelenlévő erkölcsi
érzék kiművelését jelenti. Az iskolai környezetnek, a pedagógus példájának, az osztályközösség
életének a maga egészében van erkölcsi jelentősége. Az etika oktatása úgy épül az erkölcsi nevelés
rendszerébe, hogy feltárja és fogalmilag megragadhatóvá teszi azokat az értékelveket, amelyeken a
társadalmi együttélés bevett normái alapulnak, A helyes magatartás és a jó döntés elveiről
kialakított álláspontok párbeszéde végigkíséri a civilizáció történetét. Az erkölcstan, etika
műveltségterület feladata, hogy megismertessen ezzel a hagyománnyal. Nem kész válaszokat kínál,
hanem a kérdések felismerésére és értelmezésére törekszik. Feladata, hogy a morális helytállás
értelmének sokoldalú megvilágításával elmélyítse a tanulók önismeretét, segítsen különbséget tenni
jó és rossz döntés között, eligazodni az emberi kapcsolatok bonyolult világában. Fejleszti a tanulók
problémaérzékenységét, erősíti becsület- és igazságérzetüket és megtanít a lelkiismeretünket
nyugtalanító erkölcsi dilemmák tudatosítására, elfogulatlan vizsgálatára, szabatos kifejezésére.
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1-2. évfolyam

Témakör

Tevékenységek

Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület:

Beszélgetések a szép és csúnya fogalmának
az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és használatáról különféle médiumok révén
történeti érzék fejlesztése fejlesztési feladat szerzett élmények kapcsán.
témakörei.
Beszélgetések a jó és rossz fogalmának
Közműveltségi tartalmak az ítélőképesség, az használatáról különféle médiumok révén
erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése: szerzett élmények kapcsán. Mindennapi
konfliktusok átélése drámajátékban (pl..
játékosság, zeneiség, ritmusélmény.
bábjáték).

Ember és társadalom műveltségi terület:
ismeretszerzés, tanulás, kritikai gondolkodás,
műveltségterület
egyes
tartalmait
kommunikáció, tájékozódás időben és térben A
olvasmányok,
tevékenységek
révén
dolgozzák
fejlesztési feladatok érvényesülése.
fel a tanulók.
Közműveltségi tartalmak (a tartalmak mindkét
Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből,
nyelven feldolgozhatók):
tárgyak,
épületek,
képek
közvetlen
- A családi élet eseményei (születés, esküvő megfigyeléséből, hallott és olvasott elbeszélő
szövegekből, különböző médiumok anyagából.
stb.).
Emberi
élethelyzetek
megfigyelése,
- Szülők,
nagyszülők
gyermekkora, magatartásformák értelmezése. A műveltségi
életmódja, tárgyi világa.
területhez tartozó rövid szövegek olvasása.
Mindennapi
élethelyzetek
elbeszélése,
- A
múlt
emlékei
környezetünkben eljátszása. Önálló vélemény megfogalmazása
(múzeumok, emléktáblák, műemlékek, eseményekről
és
személyekről.
Szóbeli
emlékművek:
tárgyak,
fotók,
egyéb beszámoló a saját tapasztalatokról. Képi,
dokumentumok, szokások).
szöveges
és
egyéb
információforrások
megkülönböztetése.
- Nemzeti ünnepeink, jelképeink.
-

Angol nyelvterületű
emlékei.

országok

Események, történetek, jelenségek mozgásos,
egyes táncos, dramatikus megjelenítése.
Az idő tagolására szolgáló kifejezések
használata: perc, óra, nap, hét, hónap, év.
Időmeghatározó kifejezések használata: amikor
kicsi (óvodás stb.) voltam, amikor nagyszüleim
gyerekek stb. voltak, nagyon régen.
Viszonyítások használata: most, előbb, később,
ugyanakkor, régebben, nagyon régen.
Események, jelenségek, tárgyak, személyek stb.
időrendbe állítása.
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Az idő ábrázolása óra, naptár felhasználásával.

Életvitel és gyakorlat műveltségi terület:
Az emberi tevékenység szerepe a természeti, Az érdeklődés felkeltése,
tárgyi és társas környezet alakításában.
kíváncsiság fenntartása és
közvetlen környezet egészére.

a természetes
kiterjesztése a

Művészetek műveltségi terület:
Kreativitás fejlesztési feladat: alkotóképesség és
problémamegoldó
képesség
fejlesztése Átélt, elképzelt vagy hallott esemény vizuális
történetek, versek, kitalált dolgok vizuális megjelenítése.
megjelenítésével.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

224

Kerettanterv két nyelven való tanításhoz

3-4. évfolyam

Témakör

Tevékenységek

Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület:

Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus
az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és játékban.
történeti érzék fejlesztése fejlesztési feladat A
műélvezetek
megtapasztalása
a
témakörei.
belefeledkezés, a játék, a kaland, a humor, a
Hősök, érzelmi tartalmak, erkölcsi választások: képzelet, a ritmus és a zene révén.
konkrét
élethelyzetekben
érzékletesen Vélemény megosztása, beszélgetés, vita.
megtapasztalható elemi erkölcsi fogalmak, jól
megfigyelhető magatartásformák, érzelmek, az
életkornak megfelelő erkölcsi választások és
értékelésük.
Ember és társadalom műveltségi terület:
ismeretszerzés, tanulás, kritikai gondolkodás, A műveltségterület tartalmait olvasmányok,
kommunikáció, tájékozódás időben és térben tevékenységek révén dolgozzák fel: a tanulók
fejlesztési feladatok érvényesülése.
ebben a szakaszban a történelmi látásmód
alapelveit (időbeliség, helyszín, szereplők)
Közműveltségi tartalmak:
sajátíthatják el a személyes, családi történelem,
valamint a magyar történelem jelentős
eseményeinek, szereplőinek megismerésén
- Mondák a honfoglalásról, államalapításról.
keresztül. Lehetséges angol nyelvterületű
- A középkori és újkori magyar történelem országok történelmi eseményeit is angol nyelven
dramatizálni a pedagógusok témaválasztása
alakjai, női és férfi életutak.
alapján.
- A török elleni harcok: Hunyadiak,
Információk gyűjtése adott témához segítséggel.
végváriak.
Atlaszok, gyermeklexikonok használata. A
tanultak felhasználása új feladathelyzetekben.
- Kurucok és labancok.
Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt
- A reformkor, a forradalom és szabadságharc témával kapcsolatban. Mesehősök és történelmi
kiemelkedő alakjai.
szereplők megkülönböztetése. A szépirodalmi és
más fiktív elbeszélések megkülönböztetése az
- Gyermekalakok és gyermeksorsok a XX.
igaz történettől. Annak felismerése, hogy egy
században.
adott szöveg többféleképpen is értelmezhető.
Híres emberek, történelmi személyiségek,
irodalmi, film- stb. hősök külső és belső
- Embermentők a 20. században.
tulajdonságainak felsorolása. Az emberi
(történelmi)
cselekvés
és
annak
- 1956 nevezetes alakjai.
következmények
közötti
kapcsolat
felismerésének
gyakorlása.
- Az angol nyelvterületekről származó
pedagógusok által kiemelt fontos események Történelmi szereplők viselkedésének vizsgálata.
más országok történelmi eseményei iránti Érvek
gyűjtése
a
saját
vélemény
érdeklődés felkeltése céljából.
alátámasztására. Tapasztalatok szerzése a valós,
a lehetséges, a lehetetlen és a valószínű
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megítéléséről (pl. helyszín, idő, szereplők,
események kapcsán). A múlt és a jelen
életviszonyai közötti különbségek felismerése,
azonosítása. Annak vizsgálata, hogy a történet
szerzője részese, kortársa volt-e a leírt
eseménynek. Beszélgetés egy társadalmi,
történelmi témáról. Mások véleményének
türelmes meghallgatása és figyelembe vétele.
Események, történetek elbeszélése élőszóban.
Rajz készítése történelmi vagy társadalmi
témáról. Önállóan gyűjtött képekből összeállítás,
tabló készítése. Történetek kapcsán néhány
mondatos összefüggő szövegek írása.
A megismert történet eseményeinek időrendbe
állítása. Egyszerű térképek másolása kézi
munkával.
A térkép legfontosabb elemeinek felismerése:
vizek, domborzati jelölések, államhatárok,
települések.
A történetek megkeresése egyszerű térképeken.

Életvitel és gyakorlat műveltségi terület:
A
személyes
felelősség
belátása
és
érvényesítése
a
közvetlen
környezet
alakításában.
Tapasztalatszerzés
a
környezetből,
a
tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. A
környezet elemeinek vizsgálatát, jellemzőinek
megismerését
célzó
egyéni
érdeklődés
fejlesztése,
tapasztalatokkal
való
összekapcsolása.
Az emberi tevékenység személyi, környezeti
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a
feltételei.
társakhoz
a
tevékenységek
során.
Együttműködés a társakkal, alkalmazkodás
egymáshoz, a társak segítése a közös és
csoportos tevékenységekben.
Pályaorientáció, közösségi szerepek: közösségi
feladatvállalás az osztályban, az iskolában, a A személyes életből vett tevékenységek,
feladatok
azonosítása,
célok,
eszközök,
lakóhelyen.
módszerek. A társas környezetben élők
tevékenységei, feladatai, munkája, munkahelyük
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A legismertebb szakmák, hivatások bemutatása jellemzői.
Egyszerű
munkatevékenységek,
a megfelelő korosztályos ismeretek szintjén.
szakmák megismerése játékos tevékenységek
révén.
Művészetek műveltségi terület:
Kreativitás
fejlesztési
feladaton
kívül
alkotóképesség, problémamegoldó képesség Dramatizált történet előadása közösen készített
fejlesztése.
bábokkal.
A kapott feladatok irányított és önálló
értelmezése.
Bizonyos
munkafolyamatok,
problémák
tanítói
segítséggel
történő
megoldása. Részfeladatok önálló megoldása.
Önismeret,
önértékelés,
önszabályozás
fejlesztési feladatoknak megfelelően alkotói és
dramatizáló
tevékenységeken
keresztüli Vizuális esztétikai jellegű preferenciák érvényre
juttatása az alkotótevékenységekben.
önkifejezés és személyiség-kibontakoztatás.
Nat közműveltségi tartalmainak megfelelően a
kifejezés,
képzőművészet
tartalmaknak Átélt élmények, hallott, látott vagy elképzelt
megfelelő alkotótevékenység.
történetek vizuális megjelenítése síkben, térben
és időben. Önkifejezés, érzelmek kifejezése
többféle eszközzel: verbálisan, vizuálisan,
gesztussal.
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XI. Taneszközjegyzék
Minden tantárgyból a tantervben közölt tankönyveken, tanítási segédanyagokon kívül egyéb
taneszközökre is szükség lehet. A következőkben az egyes tantárgyakhoz egy alapfelszerelés
szükséges, melyet tetszés szerint bővíthető. A szaktanárok döntése szerint szükséges az egyes
eszközöket a tanulóknak magukkal hozniuk, vagy pedig az iskola bocsájtja rendelkezésre a
tanórákhoz. Alapítványunk folyamatosan dolgozik a szertárak bővítésén újabb, korszerű eszközök
beszerzésével (pl. interaktív táblák, kísérletező készletek).
Magyar nyelv és irodalom:
A drámajátékokhoz esetlegesen kosztümök, fejdíszek, díszletek.
Angol nyelv és irodalom, országismeret:
Az egyes tananyagokhoz tartozó tárgyak, szemléltető eszközök, pl. képek a nevezetességekről a
pedagógusok döntése szerint.
Matematika:
Demonstrációs eszközök (minimális), számkártyák nagy méretben, színesrúd-készlet nagy
méretben, mérőrúd, mérőszalag, körző, vonalzó, szögmérő, helyiérték-táblázat, kétkarú mérleg,
súlysorozat, sík- és térgeometriai modellező, űrmértékmodell, mérőedények, logikai készlet,
testmodellek, számegyenes, hőmérő, mágnesek.
Ajánlott felszerelés: stopper, metronóm, földgömb, atlasz, óramodell, számítógép, internet, DVD-k
oktatófilmekkel, oktató CD-k, írásvetítő fóliák (üres), nyomtatható fóliák, fóliafilc-készletek,
fóliakészlet, szögestábla gumigyűrűkkel, matematika CD-ROM-ok, matematikai faliképek, Dienes készlet, Babylon -készlet, számítógép, matematikai faliképek.
Minimális felszerelés: számkártyák, színesrúd-készlet, mérőrúd, mérőszalag, körző, vonalzó,
szögmérő, sík- és térgeometriai modellező, űrmértékmodell, mérőedények, logikai készlet, tükör,
számegyenes, korongkészlet (piros-kék), zsebszámológép,szívószál, hurkapálca, rajzlap,
milliméterpapír, pontrácsok, ragasztó, ragasztószalag, kartonpapír, olló, dobókocka, játékpénz,
fonal, zsineg, átlátszó papír.
Természetismeret:
Kísérletező készletek, pl. Fodor Erika természetismereti készlete, amely minden egyes kísérlet
eszközeit, alapanyagait tartalmazza a tananyagra vonatkozóan. Transzparens képek, képek,
filmfelvételek a környezetvédelemmel és egyéb tananyagrészekkel kapcsolatosan a pedagógusok
választása szerint.
Ének-zene:
A tananyaghoz zenehallgatási anyagként használható hangfelvételek, képek, bemutató filmek a
zenekarról, hangszerekről, egyszerűbb hangszerek.
Rajz és vizuális kultúra:
A tantárgy tanításához és a változatos anyaghasználathoz nagyon sokféle anyagot és eszközt lehet
használni. Ajánlott iskolai felszerelés: projektor, számítógép, nyomtató, digitális fényképezőgép,
fénymásoló, diaképek, agyag, edények, tárolók, olló, ragasztó, paravánok, képkeretek, rongyos
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zsák, gyöngyök, gyapjú, szövőkeret, fonalak, tű, cérna, papír, rajzlapok, rajzeszközök, festék.
Ajánlott tanulói felszerelés: Rajzlapok, karton, vízfesték, tempera-készlet, ecset, vizes edény,
grafitceruza, olló, ragasztó, zsírkréta, színes ceruza, filctoll-készlet, vonalzó, körző, tus, hurkapálca,
gyurma.
Technika és életvitel:
A technika és életvitel tanításához jól felszerelt szaktanterem és tankonyha kialakítása javasolt.
Mérő - és szerkesztőeszközök; az anyagok és átalakításukhoz szükséges alapanyagok (fa, műanyag,
fonal, textília, fém) és eszközök, szerszámok; makettek, működő modellek.
A háztartástan tanításához szükséges konyhatechnikai eszközök, háztartástechnikai eszközök;
A kertgazdálkodás eszközei. Szemléltető - és oktatástechnikai eszközök.
Testnevelés:
Ajánlott tanulói felszerelés: vászon tornacipő, fehér póló, sötét tornanadrág. Ajánlott iskolai
felszerelés: elsősegélynyújtásra alkalmas eszközök, öltözőpad, távol-magasugró gödör, kosárlabda
palánk, kosárlabda állvány, bordásfal, mászókötél, magasugró állvány és léc, tornapadok,
ugródomb, ugrószekrény, ugródeszka, zsámoly, talajszőnyeg, gyűrűk, gerenda, különböző méretű
és súlyú labdák (kislabda, kézilabda, medicinlabda, kosárlabda, futball-labda, röplabda, gumilabda,
érzékelést fejlesztő labdák), tollasütő-készlet, mozgásfejlesztő eszközök, ügyességi játékok,
kézisúlyzók, ugrókötelek, kötelek, szalagok, botok, karikák, babzsák, mérőszalag, stopperóra,
röplabdaháló, rajttámla, váltóbotok, sportmez, gumikötél, mászórúd, kompresszor, kézikönyvek,
játékgyűjtemények, szabálykönyvek, hangzóanyag-zenei felvételek, CD lejátszó, DVD felvételek,
kép - és fotóanyagok, a külföldi sportok eszközei.
Informatika:
Kötelező iskolai felszerelés: a tanórán részt vevő minden tanulónak számítógép, legfeljebb két
tanuló/ számítógép a megfelelő programokkal.
Erkölcstan:
Bábok szituációs játékokhoz.
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