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I. Bevezetés
I. 1. Az oktatási program általános jellemzése
Oktatási programunk során a tanulók képességeit, készségeit két nyelven fejlesztjük, mintha egy
nemzetközi vagy angol iskolába és egy nívós magyar iskolába járnának egyszerre.
Tantervünk készítése során a Magyar Nemzeti Alaptanterv, a Brit Nemzeti Alaptanterv és a
nemzetközi iskolákban használatos International Baccalaureate tanterv az adott korosztályra
vonatkozó előírásait is figyelembe vettük. Tantervkészítő csapatunk e három alaptantervnek
megfelelő, holisztikus szemléletű ötvözött tantervet alkotott. A két tanítási nyelvű iskolák
irányelveit követjük - tantervünk azt teljes egészében tartalmazza - viszont céljaink és feladataink
az idegen nyelvi tudás területén azokon messzemenően túlmutatnak.
Az iskolai program a felső tagozat után gimnáziumi programmal folytatódik, mely képzés a brit
Key Stage 4 ismeretei után az International Baccalaureate Diploma Programme képzést a magyar
gimnáziumi tantervvel ötvözve folytatja. A folyamat végén a nemzetközi képesítés mellett magyar
érettségi vizsgát is tehetnek a tanulók.
Az óvodai és az alsó tagozatos program során a tanulóknak már természetessé vált az angol nyelv
használata. Kétnyelvű programunk szerint már az alsó tagozatban is minden tárgyat „párban tanítós
módszerrel” két nyelven tanítottunk akkreditált tantervünk szerint, ami lehetővé tette, hogy a felső
tagozatban már nemzetközi képzésre készítsük elő a tanulókat. Mivel a tanórák időkerete került
megosztásra a nyelv szempontjából (a tanórákon egyszerre két nyelv van jelen, hol az egyik, hol a
másik nyelvet használják), a tanulókat nem terheltük több tanórával, mint bármelyik másik két
tanítási nyelvű iskolában. A kétnyelvűség nálunk életforma, mint a határvidékeken élő gyermekek
számára, ezért két tanítási nyelvű programunkat kétnyelvűnek és nem kéttannyelvűnek hívjuk.
Természetesen ez az oktatási típus ugyanúgy része a két tanítási nyelvű iskolák rendszerének,
alapítványunk tagja a Kétnyelvű Iskoláért Egyesületnek. A kétnyelvű szaktárgyi órákat magyar
nyelv és irodalmi és angol nyelv és irodalmi órákkal egészítjük ki.
A tanulók érdeklődésére, motivációjára építve, gyermekbarát oktatási módszerekkel járulunk hozzá
a diákok személyiségbeli és tudásbeli fejlődéséhez. A gyermekközpontú oktatás megfelelő
követelményrendszerrel is párosul, hogy minden tanulót képességeinek, kompetenciáinak
legmagasabb szintű kibontakoztatására sarkalljunk. Reményeink szerint az együtt töltött évek során
minden diák felfedezi, hogy mi az, amit igazán szeret csinálni, milyen tevékenységek okoznak
örömet számára, mihez érez motivációt, elhivatottságot. Tanulmányi terveik valóra váltását
sokoldalú képzésünkkel segítjük, hogy a későbbiekben az egész Unióban - vagy azon kívül is kellő önbizalommal és tudással helyt álljanak. A külföldi felsőoktatási intézményekben
tanulmányokat végzett hallgatók is később szaktudásukat hazánk fejlődésének szolgálatába tudják
állítani.
A tanulók érdeklődését különféle szakkörökkel is igyekszünk felkelteni a világ szép dolgai iránt (pl.
csillagászat, kertészkedés, külföldi és magyar sportok, természetjáró kör).
A tanórák mellett közösségformáló programokkal, kirándulásokkal, táborokkal, klubokkal segítjük
őket az építő közösségi élményekhez.
Az oktatási sajátosságok értékei
Oktatási rendszerünkben a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti
szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek
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közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi,
etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei alapján
szerveződnek a tanítási-tanulási folyamatok. A tanórákon a világ különböző országaiból érkező
pedagógusokkal és a nem magyar származású osztálytársakkal való mindennapos személyes
kapcsolat is ezt a folyamatot segíti elő. Mindezekkel más népek történetének, hagyományainak,
kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerését és megbecsülését is szolgáljuk.
Oktatási programunk során a tanulók képességei, készségei minden tantárgyból két nyelven
kerülnek fejlesztésre. Ez a nemzetközi iskolák tantervi követelményeinek is megfelelve olyan
lehetőségeket ad a tanulók kezébe, amellyel akár hazánkban, akár külföldi felsőoktatási
intézményekben is folytathatják tanulmányaikat. A külföldi egyetemekről hazatérő honfitársaink is
jelentősen hozzá tudnak járulni szaktudásukkal Magyarország fejlődéséhez.
Általános célok
A kerettanterv az alsó tagozatos tantervre építve a nyelvpedagógia legkorszerűbb eredményein
alapuló nyelvoktatási formára készült, mely a nyelvi forma helyett a nyelvi tartalomra helyezi a
hangsúlyt. Tantervünkben olyan program tervét készítettük el, amelyben az ismeretek és a
készségek, jártasságok fejlesztésének egyensúlya harmonikus, valamint nem csupán az
ismeretátadás, hanem az ismeretek készségszintű alkalmazása is a cél.
Hazánkban 1989 óta léteznek kéttannyelvű általános iskolai programok. Jelen tantervünk követi a
kéttannyelvű oktatásra vonatkozó irányelveket, azonban célkitűzései azokon túlmutatnak.
A Kerettanterv célja a jelen oktatási formában az alsó tagozatos tantervhez hasonlóan 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 (teljesen vagy részben) célnyelven is tanulnak a tanulók. A
program végső célja a kiegyenlített kétnyelvűség elérésére való törekvés.
További célok az első négy évfolyam céljait megtartva és azokat magasabb szintre emelve a
következők:
─ 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
középiskolai fokon is segítik a tanulókat.
─ A célnyelv és az azt anyanyelvként beszélő pedagógusok magas óraszámban való jelenléte
járuljon hozzá a tanulók attitűd-építéséhez, amely a többnyelvűséget, többkultúrájúságot
értéknek tekinti.
─ A tanulókkal a Brit Nemzeti Alaptanterv azonos korosztályra szóló szintjeinek megfelelő
tantárgyi tudást elsajátíttatni, valamint felkészíteni őket arra, hogy a Key Stage 4 szint és az arra
épülő International Baccalaureate Diploma Programme képzés során helyt tudjanak állni.
─ Nyitottság kialakítása és érdeklődés felkeltése más népe kultúrája, szokásai, nyelve iránt.
─ A kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi
kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális
kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
─ A kulcskompetenciákra épülő kiemelt fejlesztési feladatok végzése (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).
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─ Differenciálással, tanulásszervezési technikákkal, differenciált ellenőrzéssel és értékeléssel a
tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása, a hátrányos helyzetű tanulók egyéni és kis
csoportban történő fejlesztése.
─ Olyan módszerek alkalmazása, amelyek a tanulás belső motivációinak, önszabályozó
mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését segítik.
─ A tanulók együttműködésén alapuló kooperatív tanulási technikák alkalmazásával történő
fejlesztés megvalósítása.
─ Osztálymunkában, csoportoktatásban, pár- és egyéni munkában a tanulók tevékenységeinek,
önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak, alkotóképességének előtérbe
állítása.
─ Sajátos tanulásszervezései megoldásokkal (egyéni és kiscsoportos fejlesztés, fejlesztő
pedagógus segítségének igénybe vétele) a sajátos nevelési igényű tanulók segítése.
─ A tanulási esélyegyenlőség segítése egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási
követelményekkel.
─ Jellemformálás közösségépítő programok során.
Általános nevelési célok
A program olyan szemléletmód kialakításához járulhat hozzá, amelyben a tanuló rugalmas
gondolkodásmódra, a problémák többféle módon történő megoldására, valamint gyors, önálló
döntések meghozatalának képességére tehet szert. A programnak feltétlen nevelési haszna az
interkulturális szemlélet kialakítása. További cél, hogy a tanulók saját nyelvükön és kultúrájukon
kívül más nyelvek és kultúrák létezését megtapasztalják, aminek eredménye szélesebb látókör,
előítéletmentes gondolkodásmód kialakítása és jobb eligazodás a világ dolgaiban. A készség és
kompetencia alapú tanulásra példát ad az a tény, hogy a nyelv nem célként, hanem a tanulnivalók
eszközeként van jelen a mindennapok során.
Általános követelmények
Minden tárgy esetében a Nat-ban megfogalmazott követelmények teljesítése; az abban megjelölt
készségekkel és kompetenciákkal rendelkezniük kell a tanulóknak és erről mindkét nyelven számot
kell adniuk.
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 ismeretek jövőbeli alkalmazása
Az Európai Unió tagállamaként számunkra is fontos az Unió oktatási politikájának követése. Az
egyetemi tanulmányaikat megkezdő magyar tanulóknak képesnek 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, mert ekkor a legmagasabb szintű az idegen nyelvtudás elsajátítása, valamint ekkor
rendelkeznek az egyes tantárgyakhoz, területekhez tartozó szakszókinccsel is az idegen nyelven. Az
EU- konformitás mellett a tanterv Nat - kompatibilis is.
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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A kerettanterv célcsoportja
A kerettanterv elsősorban azon tanulók számára készült, akik a program első négy évfolyamát
sikeresen elvégezték. Lehetőséget biztosítunk a csatlakozásra, amennyiben idegen nyelvi
tudásszintjük ezt lehetővé teszi.
A programba való bekerülés feltételei, átjárhatóság
A programba a bekerülés önkéntes alapon történik. Jellemzően az ötödik évfolyamon azok a tanulók
kezdhetik meg tanulmányaikat, akik vagy a Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány 1-4. évfolyamán
tanultak előzőleg, vagy olyan szintű angol nyelvtudással rendelkeznek, ami lehetővé teszi számukra
a haladást. Ugyanez vonatkozik azokra a tanulókra, akik esetlegesen a későbbi évfolyamok
valamelyikén szeretnének csatlakozni a programhoz. Minden esetben különbözeti vizsga, vagy
ezzel egyenértékű angol nyelvű beszélgetés előzi meg a felvételt.
A programból esetlegesen menet közben kikerülő tanulók bármilyen általános tantervű általános
iskolában folytathatják tanulmányaikat, mivel a közismereti tárgyak tekintetében egyformák a
követelmények.
A továbbhaladás lehetőségei
A 8. évfolyamot elvégző tanulók bármelyik középiskolában folytathatják tanulmányaikat. Az angol
nyelv tanulásában már olyan szintet érnek el a diákok a nyolcadik évfolyam végére, hogy azt
középiskolában magasabb szinten már tanulni nem tudják, hiszen a hagyományos két tanítási
nyelvű középiskolák nulladik évfolyamtól, vagyis kezdő szintről oktatják a nyelveket. A tanulók
bármilyen két tanítási nyelvű, vagy hagyományos tanterv szerinti középiskolában folytathatják
tanulmányaikat. Arra is módjuk nyílik, hogy olyan hazai vagy külföldi intézményben tanuljanak
tovább, ahol a tanítás nyelve angol, vagy a továbbiakban is a Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási
Alapítványnak az első nyolc évhez hasonló szisztéma szerinti gimnáziumi programjában vegyenek
részt. Ez esetben a tanulók nemzetközi érettségi bizonyítványt szereznek, amely lehetővé teszi
számukra, hogy akár hazai, akár külföldi felsőoktatási intézményben tanuljanak tovább.
A továbbhaladás feltételeként három tényezőt kell figyelembe venni: 1. a tantárgyi tudás, 2. a
nyelvtudás, 3. a nyelven való tanulás tudása, képessége. Az egyes tantárgyak leírásánál azonban
értelemszerűen csak a tantárgyi követelményeket fogalmaztuk meg, a nyelvtudás
követelményrendszere a célnyelv leírásánál szerepel. A nyelven való tanulás képessége nem
mérhető a hagyományos módon, így követelményekhez sem köthető. A fő elv az, hogy a tanuló a
célnyelvet ne magyarázni, hanem használni tudja és azon ismereteket legyen képes szerezni.
Megvalósíthatóság
A magyar nyelv és irodalom tantárgyon kívül minden tantárgy tanítása többféle módon lehetséges:
1. Párban történő oktatással, amikor egyszerre van jelen az angol anyanyelvű és magyar
pedagógus.
2. Lehetőség nyílik diplomás angol anyanyelvi pedagógus vezetésével csak angol nyelvű órák
tartására a kéttannyelvű iskoláknál már megszokott módon, ahol nem jelent hátrányt a
tanuló számára, ha csak angol nyelven történik abban a tanévben a tantárgy oktatása.
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3. Elsősorban készségtárgyaknál, ahol a tananyaghoz kevés angol nyelvű szakterminológia
tartozik, lehetséges a tanórák egy részének elkülönítése az angol nyelvű új szakszavak
begyakorlására is alkalmas tevékenységek végzésére, míg a többi tanóra magyar nyelven
folyik (pl. technika tanórákon). Projekt jelleggel is lehetséges ilyenkor egy angol szaktárgyi
„modult” beilleszteni a tanmenetbe. Ekkor az egész tanév során használt szakkifejezéseket
gyakorolni szükséges a tanulókkal. Lehetséges ez a megoldás például a testnevelés
tanórákon is, amikor egy angol nyelvű modul keretében tanítja az angolszász területekre
jellemző sportokat az angol anyanyelvű pedagógus. Az alapítványi programban ez a
megoldás a külföldi pedagógusok munkaóráinak hatékonyabb igénybevételét jelenti, mert a
kevés verbális kommunikációt igénylő többi tanórát a magyar pedagógus tanítja és a tanórán
való részvétel helyett a külföldi pedagógus a délutáni idősávban angol nyelvű klubokat,
foglalkozásokat (pl. tánc és dráma) tud tartani.
Tapasztalataink szerint a diákok teljes mértékben tudják követni a kétnyelvű szaktárgyi
órákat és mindkét nyelven számot tudnak adni a tananyagról, mert már óvodás koruktól
kezdve természetessé tettük számukra a kétnyelvű életformát és külföldi pedagógusoktól,
autentikus forrásból sajátítják el a tudnivalókat
A tanterv megvalósítható a két tanítási nyelvű iskolai hálózat tagjaként is, de a nemzetközi
orientáltság miatt önmagában is. Elfogadjuk a két tanítási nyelvű iskolák általános irányelveit, de
céljaink azokon túlmutatnak. Az irányelveket tartjuk, mivel a tanórák 30-50%-os idegen nyelvi
közvetítése a mi programunkban is helytálló. A két tanítási nyelvű iskolákban általában a célnyelvi
szaktárgyak csak angol nyelven kerülnek közvetítésre, míg nálunk mindkét nyelven. Ezzel a
megoldással a tanórák nyelvi megoszlás szerinti aránya megmarad, viszont minden egyes tantárgy
szakszókincsét angol nyelven is elsajátíthatják a tanulók.
Abban az esetben is jelen tanterv szerint alapítványi programunk tovább tud működni, ha a két
tanítású intézményektől megvonnák az emelt normatívát.
A kerettanterv felhasználása
a) A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány szervezésében alapítványi iskolaként.
b) Egyéb iskolák által a Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány közreműködésével.

Tantervi koherencia
A tantervi koherenciát a két tanítási nyelvű programban az biztosítja, hogy széttagolt
tantárgyoktatás helyett integrálja a tantárgyat a nyelvvel, ami által elősegíti a tantárgyközi
kapcsolatokat. A témaközpontú oktatás megvalósításához a részletes tanmenetekben külön
táblázatok találhatók a holisztikus szemlélet elősegítésére a tantárgyak céljainak és tartalmának
kifejtése után. A célnyelv ebben a kontextusban megszűnik cél lenni, mivel az az ismeretszerzés
eszköze. A Nat-ban felsorolt kapcsolódási területekkel a tanterv jellegénél fogva szervesebben
kötődik, mint a hagyományos tantervek, a magyar mellett más kultúrák hangsúlyozott jelenléte, a
program globális jellege miatt. Az egyes tárgyak más és más mértékben és módon jeleníthetik meg
például a hon- és népismeret, a környezetvédelem stb. követelményeit. Erre az egyes tárgyak
részletes tartalmi leírásában, valamint cél és követelményrendszerében mindenhol utalás történik.
Műveltségkép
A programban részt vevő tanulók műveltségképe feltehetően szélesebb lesz, mint egynyelvű
társaiké. Az egyes tantárgyak célnyelvi tanulása során a tanulóknak módjuk nyílik arra, hogy
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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.
A programban szerzett ismereteket a tanulók többféle módon is felhasználhatják. Egyrészt
elsődlegesen a szaktantárgyak tanulása során, másrészt az általános nyelvi kommunikáció
folyamatában. Ezen kívül a program során szerzett tanulási stratégiák átvihetők az iskolai és iskolán
kívüli élet bármely területére. A program során létrejött kapcsolatok külföldi célnyelvű iskolákkal,
diákokkal, illetve a külföldi tanulmányi kirándulások haszna is jelentős. A tanulók megtanulnak
nemzetközi környezetben dolgozni, kommunikálni, ami által sokféle multikulturális tapasztalatra
teszek szert.
Képesség - kibontakoztató felkészítés
A délelőtti kötelező tanórák után lehetőséget adunk délutáni képesség - kibontakoztató kiscsoportos
és szükség szerint egyéni foglalkozásokra is. A foglalkozások a személyiségfejlesztés, a
közösségfejlesztés segítségével járulnak hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő
lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához,
tanulási, továbbtanulási esélyének növeléséhez.
Esélyegyenlőség segítése, iskolai integrációs program
A program elősegíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló
oktatását is. Pályázatokkal és differenciálásra építő bánásmóddal segíti a szociális helyzetből és a
képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását is. A differenciálás nem azonosítható
csak a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, tehát nem a tanulmányi eredményesség szintjeihez
igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább
megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak
gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá
jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a
gyermekhez, s ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese. A
délutáni fejlesztő foglalkozások kiemelten segítik angol és magyar nyelven a tanulók differenciált
fejlesztését.
A helyi tantervek az adott körülményekhez igazodva tartalmazzák a tanítást-tanulást segítő és
értékelő eszközrendszert, az elvárható eredményeket és az intézményi önértékelést.
Az esélyegyenlőség segítése érdekében hangsúlyos szerepet kap a tanulók tanulási nehézségeinek
feltárása, problémáik megoldásának segítése az iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és
valamennyi területén. A tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a
tanulók személyiségének megismerése, az azokhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása.
Hangsúlyos szerepet kap a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő
teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon,
közösségépítő programokon.
A házi feladat
A házi feladat mennyisége akkor megfelelő, ha figyelembe veszi az átlagos képességű, átlagos
felkészültségű tanuló napi iskolai terhelhetőségét, a heti iskolai tanulmányi rendet, ha megfelelően
mérlegeli a tanulók számára szükséges szabadidő biztosításának követelményét.
Kiemelten fontos, hogy a különböző szaktárgyakat tanító pedagógusok összehangolják, hogy
milyen mennyiségű házi feladatot kapnak egy napra a diákok, valamint az egyes tanítási napokon,
különösen a hét első tanítási napján megkövetelhető, komolyabb felkészülést igénylő írásbeli
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beszámolók mennyiségét, eloszlását. A házi feladat és a tanulnivaló mennyisége összesen nem
haladhatja meg azt a mennyiséget, amennyit egy átlagos képességű tanuló a délutáni iskolaotthonos
képzésben a kötelező tanulási időben meg tud oldani illetve meg tud tanulni fegyelmezett tanulási
idő vezetés mellett.
A nem szakrendszerű oktatás
A nem szakrendszerű oktatás keretei között nincs szükség az átadásra kerülő ismeretrendszerek
tantárgyi tagolására, így lehetővé válik, hogy az iskolai oktatás ezen szakaszában nagyobb
lehetőségeket kapjon az alapvető készségek, képességek fejlesztése. A törvényi szabályozás alapján
a helyi tanterv az évfolyamismétlésre vonatkozó korlátozást a nem szakrendszerű oktatás keretében
a 6. évfolyam végéig érvényesítheti. Az általános iskola 5. és 6. évfolyamán a közoktatási törvény
előírásai szerint a rendelkezésre álló időkeret 25-50 százalékát nem szakrendszerű oktatás
keretében kell felhasználni. Az egységes tizenkét évfolyammal működő középiskolában az elsőhatodik évfolyamon a teljes tanítási időben nem szakrendszerű oktatás szervezhető. Alapítványunk
programja a 12. évfolyam végéig szól, amelynek részét képezi jelen felső tagozatos kerettanterv. A
12 évfolyamos intézmények programjának megfelelően él kerettantervünk a nem szakrendszerű
oktatás lehetőségével. A törvényi előírás értelmében az 5. és 6. évfolyamon a tanítói (alsó tagozatos)
tanulásszervezés teret és időt nyer és a tanári (felső tagozatos) tanulásszervezéssel egységet alkotva
jelenik meg. Egymáshoz viszonyított arányukat az iskola a helyi tantervben határozza meg. Az
alapvető készségek, képességek fejlesztése nem kötődik tantárgyhoz. Az egyes tantárgyak részletes
kidolgozásánál a fejlesztendő készségek, képességek is felsorolásra kerültek.
A személyiség - és közösségfejlesztés feladatai
Alapítványi programunk szerves részét képezik a közösségépítő programok. Kirándulások, klubok,
nyári táborok, sportrendezvények és számtalan egyéb program során végezzük közösségépítő
tevékenységünket. A programok célja a jellemnevelés, személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés.
A személyiség - és közösségfejlesztés részét képezik az erkölcsi ismeretek, a családi és közösségi
kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési feladatok, az előítéletek felismerésére, tudatosítására
való képesség, a testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés, a bűnmegelőzés, a
dohányzás - és drogprevenció és fogyasztóvédelmi nevelés.

Szülőkkel való kapcsolattartás
A szülőkkel való kapcsolattartás elsősorban szülői értekezletek, fogadó órák keretében történik. A
napi kapcsolattartást, információcserét segítik a tanulók üzenő füzetébe beírt üzenetek,
feljegyzések.
Az esetleges nehézségek, problémák megbeszélésére bármelyik szülő külön egyéni fogadó órát
kérhet a pedagógusoktól. A kapcsolattartást telefonon és kör e-maileken is erősítjük. Az alapítvány
weblapján minden osztálynak külön tárhelye van, ahol a szülők megtekinthetik az osztály
munkáiról, tevékenységeiről készített fényképeket, feljegyzéseket, a pedagógusok üzeneteit.
A pedagógiai programról való tájékoztatást a honlapon, szülői tájékoztató értekezleteken és
nyomtatott ismertető anyagokon végezzük.
Egységes értékelési rendszer
Az értékelésnél számunkra alapelv, hogy mivel kétnyelvű az oktatási forma, az értékelés is több
személy feladata az osztályban. Az angol anyanyelvű pedagógus ugyanúgy értékel, mint magyar
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

9

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

kollégája. Mivel az egyes tantárgyakat két tanár tanítja, a helyes értékelés alapja a tanárok közti jó
kooperáció. A végleges érdemjegyet a két tanár közösen dönti el. Értékelik a tanuló órai
teljesítményét, tantárgyi tudását és külön értékelik a tananyag angol nyelven való prezentálásának,
alkalmazásának képességét is. Az érdemjeggyel történő értékelést angol vagy kétnyelvű szöveges
értékelés is kiegészíti, ami a tantárgy angol nyelven történő prezentálásának képességét tükrözi. Az
érdemjegyet tehát a két különböző nyelvű pedagógus a szaktárgyi tudás és az órai munka alapján
közösen dönti el, a tantárgy angol nyelvi prezentálásának képességét pedig külön szöveges
értékelésben is megkapja a tanuló a bizonyítvány hivatalos pótlapján.
Az a tény, hogy egy tantárgyban nyújtott teljesítményt két pedagógus értékel, egyben a
minőségbiztosításnak is fontos tényezője. Az értékelés szöveges és szóbeli formában is létezik.
Programunk sajátossága, hogy fogadó óra során a tanulók teljesítményét a szülők és a tanulók
jelenlétében közös beszélgetés formájában is értékelik, közösen megbeszélik. Ilyenkor a tanuló is
értékeli saját féléves teljesítményét és a tanuló, a szülők és a pedagógusok közösen beszélik meg,
hogy mi az, ami az elmúlt fél évben fejlődést jelent a tanuló képességeiben, teljesítményében és mi
az, amiben a következő fél évben jobbítani szükséges. Ilyenkor a tanuló is, a szülők is és a
pedagógus is elmondja, hogy mivel tud hozzájárulni a cél eléréséhez. A szöveges értékelés során
nem csupán a tanuló tanulmányi előmenetele kerül szóba, hanem készségei, kompetenciái,
személyiségbeli tulajdonságai és a közösségi programokban szerzett élményei is.
Az értékelés alapja minden egyes tárgy esetében kétirányú: egyrészt az ismeretek elsajátítását
kérjük számon, másrészt a megszerzett ismeretek alkalmazni tudását. Az értékelés során
mindkettőre egyforma hangsúlyt fektetünk. Nem csak az ismereteket kérjük számon, hanem
készségeket, képességeket is. A hagyományos dolgozatok, tesztek mellett más formában is végzünk
ellenőrzést, például projektek készítése, tanulói kiselőadások, önálló kutatások során az interneten,
könyvtárban.
Minden egyes tantárgy esetében a pedagógusok értékelik a tantárgyi tudást és a tantárgyi tudás
angol nyelven történő prezentálását az egyes témakörökhöz kapcsolt alapszókincs elsajátításának
mértéke alapján értékelik. Ez az alapszókincs a tanítási segédanyagokban glosszárium jelleggel
szerepel. A tantestület döntése szerint az értékelés megjelenhet két különböző érdemjegyben, vagy
egy, közös érdemjegyben is, ami a magyar és az angol nyelvű tantárgyi tudást is tükrözi. A legtöbb
esetben a tantárgyi tudást a tanuló magyar nyelven magasabb szinten tudja visszaadni, mint angol
nyelven, így amennyiben a tantárgyi tudás egy érdemjegyben szerepel, a tantárgy angol nyelven
való prezentálásának képességét külön szöveges értékelésben is javasolt tükrözni. A nyelvtudás
további értékelésére az angol, mint idegen nyelv, illetve a magyar nyelv és irodalom órák állnak
rendelkezésre. Szükséges azonban megjegyeznünk, hogy a tanulók célnyelvi produkciói az egyes
főként magas fokú verbalitást igénylő tárgyak (pl. történelem, földrajz, biológia) esetén
értelemszerűen kissé rövidebbek és egyszerűbb szókincsűek, mint a magyarul történő szóbeli vagy
írásbeli produkciók esetében. Ez a különbség a megértési készség esetében (akár hallott, akár
olvasott szövegről van szó), nem számottevő. A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a
célnyelven való értés szinte anyanyelvi szintre fejleszthető ilyen programokban. A beszédkészség
terén ez a különbség az európai típusú, ún. CLIL (Content and Language Integrated Learning, azaz
tartalom és nyelv együttes tanulása) programokban érthető, hiszen a tanulók iskolán kívüli
környezete nem kétnyelvű. Mindezek ellenére a 8. évfolyam elvégzése után a kéttanítós kétnyelvű
programban végzett tanulók nyelvi szintje összehasonlíthatatlanul magasabb, mint bármely más
hazai két tanítási nyelvű iskola diákjaié. Az angol pedagógusok is vezetnek naplót a tanóráikról,
valamint a gyermekek egyéni anyaga, értékelése, megjegyzések a tanév során a fejlődésről
(professional diary). A naplókat szakmai vezetőnk rendszeresen ellenőrzi.
A tanulók félévkor és év végén ugyanolyan bizonyítványt kaphatnak, mint bármelyik másik két
tanítási nyelvű iskolában. A bizonyítvány kiegészítéseként az angol nyelvi fejlődés részletes
értékelésére a tantestület döntése szerint angol nyelvű pótlappal kiegészíthetik.A tanév során az
egyes témakörök, feladatok értékelésébe a tanulókat is bevonhatjuk.
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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 akkreditált 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.
Jelen felső tagozatos tantervvel a Nat előírásai és a brit tanterv Key Stage 3-as szintjének előírásai
mellett a gimnáziumi előkészítés miatt már figyelembe kellett vennünk azt is, hogy az International
Baccalaureate iskolarendszer 'Middle Years Programme' dokumentumai mit foglalnak magukba.
Programunkban élvezetes módon már ötödik osztályban megkezdődik a második idegen nyelv
tanítása, természetesen anyanyelvű tanártól, ami jelenleg is nagy sikernek örvend a tanulók
körében.
A gimnáziumi program első két éve során a Nat előírásai mellett a brit tanterv Key Stage 4-es
szintjét vettük alapul. A brit iskolákban ezután szokták letenni a GCSE érettségi vizsgát 16 éves
korban a tanulók. Ezután kezdődik a két éves, igen komoly International Baccalaureate Diploma
Programme, amely képesítést a legnevesebb külföldi egyetemek is elfogadják és kreditpontokkal
jutalmazzák.
Hisszük, hogy a gyermekeket ilyen komoly eredmények elérése tudjuk sarkallni akkor, ha életkori
sajátosságaiknak megfelelően, személyiség-központúan, holisztikus szemlélettel tanítjuk őket, ahol
a képességek, készségek fejlesztése áll a középpontban.
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A kerettanterv szerkezeti felépítésének indoklása
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, amelyeknek
minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári
léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és munkához, ezért minden fejezetet a kulcskompetenciák
ismertetésével kezdünk.
A különböző műveltségterületek tanulásában meghatározó a kulcsfogalmak fejlesztési tervének
beépítése is a kerettantervbe. A kulcsfogalmak a tudományt és a tudást konstruáló alapfogalmak. A
kulcsfogalmak segítséget adnak a tények, jelenségek gondolati és logikai egységbe rendezéséhez.
Olyan általános tudást hordoznak, amely új helyzetekben is hatékonyabban alkalmazható.
Tantervünkben is a szaktudományi szempontok dominanciáját felváltja a pedagógiai-pszichológiai
és képességfejlesztési szempontok előtérbe kerülése.
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 nemzetközi jelleg miatt egyéb angol nyelvterületű országok alaptantervét is meg kellett
vizsgálnunk.
A Nat által kínált szabadságot kihasználva vizsgáltuk meg a magyar, a brit alaptanterv és a
baccalaureate middle 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 3 -ben foglaltakat pontosan tudják a
tanulók a nyolcadik osztály végére. A Baccalaureate tanterv legfőbb előírásait is szem előtt
szükséges tartanunk, mivel a komolyabb előkészítés a Baccalaureate programra a gimnáziumi 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, már sok egyetemen az első év kreditpontjait is megkapják a tanulók. 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
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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 oktatást kiegészítve olyan tudáshoz és lehetőséghez juttatja
többnyire átlagkeresetből élő magyar szülők gyermekeit, mintha igen költséges nemzetközi iskolába
és egy magyar iskolába járnának egyszerre. Az alapítvány támogatóktól, szponzoroktól, délutáni
költségtérítéses támogatóktól gyűjti össze a fedezetet a tanulók nemzetközi vizsgáztatásához.
A Baccalaureate (IB)(www.ibo.org/myp) program tantárgyai: „A” nyelv, „B” nyelv, humán tárgyak
(Humanities), természettudományi tárgyak (Sciences), matematika, művészetek, testnevelés,
technológia (Technology).
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 nemzetközi IB rendszer a korosztályra szólóan a „The Middle Years Programme” oktatási
programot 1994 óta ajánlja fel, ami egy ötéves program a 11-16 éves korosztály részére. A
kerettanterv kidolgozásánál figyelembe kellett vennünk, hogy ebben a programcsomagban már 16
éves korig, tehát a 10. iskolai évfolyam végéig szerepel minden tantárgy tananyaga, így azokból
válogatva szerepeltetünk mindent ebben a tantervben a 8. iskolai évfolyam végéig. A nemzetközi
program utolsó két évfolyamának anyaga a ráépülő diploma programmal (International
Baccalaureate Diploma Programme) a gimnáziumi tantervben szerepel.
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 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 táblázatba.
A kulcskompetenciák, főbb kompetenciaterületek alá rendeljük a műveltségterületeket, a
műveltségterületek alá a tantárgyakat. A műveltségterületeknél és a tantárgyi tartalmakat
szerepeltető táblázatokban is feltüntetjük a kiemelt fejlesztési területeket. A tantárgyak leírása
általános bevezető résszel kezdődik, majd a jellemzők felsorolásával (fejlesztési feladatok,
követelmények), majd a célok, feladatok és az értékelés elvei következnek. Minden tantárgyi
témakörnél először a fejlesztendő képességeket, kompetenciákat tüntetjük fel, majd a tananyagot és
az azok megvalósulását segítő ajánlott tevékenységeket. Az egyes évfolyamok tananyaga után nem
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követelmények szerepelnek, hanem a „továbbjutás optimális feltételei”. A legutolsó évfolyam
tananyaga után szerepelnek a tankönyvek, segédletek. Adamikné dr. Jászó Anna magyar nyelv és
irodalom tanterve és a két tanítási nyelvű iskolák irányelvei ezek alól kivételt képeznek, mivel
adaptált dokumentumok.
Brit házrendszer érvényesülése
A nemzetközi program szorgalmazza a tantárgyközi szemléletet, valamint azt, hogy a pedagógusokbár iskolájuk egy nemzetközi iskolarendszer tagja- folyamatosan kiegészítsék, a jövő igényeihez és
a helyi körülményeket igazítsák a helyi tanterveket.
Különös figyelmet szentel az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges attitűdök, készségek
kialakításához. A program fontos eleme a közösségi életben való aktív részvétel és a társadalmat
segítő, szolgálatot jelentő, jellemnevelő tevékenységek végzése. Programunk mindezt tiszteletben
tartja, érvényülését pedig azzal is segíti, hogy brit mintára az osztályokban megszervezte a
házrendszert. Minden diákot az ötödik évfolyam elején négy ház egyikébe sorolunk, ahol a házakon
belül a diákok külön közösségeket alkotnak. A házkupa rendszeren belül vesznek a tanulók részt
bajnokságokon és számos építő közösségi programban. A házrendszer a tanulmányokat is szolgálja,
mivel házpontokat gyűjtenek a tanulók és ezzel motivációs rendszert is jelent a jobb tanulmányi
eredmények eléréséhez. A külföldi tanárok vezetik ezeket a tevékenységeket. Tapasztalataink
szerint nem csak a brit pedagógusok, hanem a legtöbb amerikai és kanadai tanár is gyermekkorában
ilyen rendszerben tanult.
A holisztikus szemlélet érvényesülését is nagyban elősegíti a sok közösségépítő program, mivel
nem csak a tantárgyi tudás a lényeges, hanem az is, hogy a tanulókból milyen jellemű emberek
válnak. A szabadidős programok során sok gyermek felfedezheti, hogy miben tehetséges,
kipróbálhatja tudását, erejét különböző tevékenységekben és felkelthetjük érdeklődését a világ
dolgai iránt.
Fogyasztóvédelem érvényesülése az oktatásban
A kerettanterv biztosítja, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a tanulók
elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, felkészüljenek azok gyakorlati
alkalmazására. Kiemelt fejlesztési feladat a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói
kultúra kialakítása is jelentős szerepet kap.
A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.
A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása,
elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete
jelenti.
Ismereteket kell elsajátíttatni, készségeket, hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható
fogyasztás érdekében, ezért a gyermekkorban elkezdett fejlesztés döntő hatású. Amíg a kisiskolás
korban leginkább jellemző fogyasztói magatartások a kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a
kockázatvállalás, a bizalmi elv érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a jogérzék,
kellő fejlesztés esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói értékrend és a
vállalkozásismeret is.
A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról hozott
hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok bevonása a nevelési folyamatba.
Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése és a
döntésre való felkészülés. A tantervünket használó iskolák megismertetik a tanulókkal a piac, a
marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni
kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a
takarékosságot. A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint
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a kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése kiemelt szerepet kap tantervünk során,
elemei az egyes tantárgyi tartalmak felsorolásakor szerepelnek.
A természetismeret tanórákon megismerkednek a tanulók az ökológiai fogyasztóvédelemmel, a
fogyasztói társadalom környezetre gyakorolt hatásával és a környezettudatos fogyasztás
fontosságával.
Egészségfejlesztő iskolarendszer
Az iskola a szocializációnak az a színtere, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel
készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására.
A kerettantervet megvalósító iskolák folyamatosan fejlesztik környezetüket, ami elősegíti, hogy az
iskola az élet, a munka és a tanulás egészséges színtere legyen. Minden lehető módszerrel
elősegítjük a tanulók és a tantestület védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.
Annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen, az iskola vezetősége
együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, a szülők
és a diákok között, egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi
szolgáltatásokat biztosít, együttműködik a helyi közösség szakembereivel és programjaival. Kiemelt
jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos
eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító
programoknak. Tekintetbe vesszük a pedagógusok és a tanulók jóllétét és méltóságát, lehetőségeket
teremtünk a siker eléréséhez, elismerjük az erőfeszítést, a szándékot, támogatjuk az egyéni
előrejutást. Törekszünk arra, hogy a tanulókat, az iskola személyzetét, a családokat egészségük
megőrzésére motiváljuk. A korszerű egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és
fejlesztésére irányul, például az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos
testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és
családi élet kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos
környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer
biztonság megvalósítása.
A programot segíti az iskolaorvos és az iskolai védőnő, akik minden előírt vizsgálatot elvégeznek,
valamint az egészségfejlesztésért felelős pedagógus. A tanulók fogászati ellátását (szűrés és ellátás)
a körzeti kijelölt fogorvos végzi.
A betegségek megelőzését külön prevenciós programokkal, tanórai tevékenységekkel segítjük. Az
egészségfejlesztésben képzett pedagógus szakemberek és drogügyi prevenciós szakemberek
támaszkodnak az osztályfőnökök, az iskolai egészségügyi szolgálat szoros együttműködésére, a
szaktanárok és a munkaközösség-vezetők munkájára. A szakszerű és az iskola konkrét helyzetét
figyelembe vevő iskolai egészségstratégia megvalósítása a tantestület együttműködésével történik.
A prevenciós program része, hogy a közösségi programokon kialakított szorosabb emberi
kapcsolatok, családi beszélgetések és célzott felmérések segítik a veszélyeztetett helyzetben lévő
gyermekek segítését, a problémák felismerését.
Célunk az oktatási folyamatban az érzelmi intelligencia fejlesztése is, a társas kompetenciát,
alkalmazkodást segítő beavatkozások alkalmazása.
Az érzelmi nevelés kiemelt jelentőséggel bír programunkban, mert az egészségkárosító
magatartásformák hátterében legfőképpen a tanuló konfliktuskezelési eszköztárának gyengeségei
húzódnak meg. A társas-kommunikációs fejlesztést segítik a dráma és az osztályfőnöki órák
beszélgetései a pedagógusok és meghívott szakemberek irányításával és az önismereti csoportfoglalkozások. Az önismeret fejlődésétől remélhetjük, hogy a diákok egészségesebben fognak élni,
ellenállnak a dohányzásnak vagy a droghasználatnak. Az ilyen csoportos foglalkozások célja, hogy
a résztvevőket ne csak arra készítse fel, hogy nemet tudjanak mondani a káros szenvedélyekre,
hanem arra is, hogy igent tudjanak mondani az egészségre. A korai életszakaszokban jelentkező,
egészséget veszélyeztető magatartásformák az esetek jelentékeny százalékában a kortárscsoport
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nyomására, hatására jelennek meg. A serdülőkorú fiatalok számára a felnőttnél (szülőnél, tanárnál)
lényegesen hitelesebb a kortárs, aki éppen ezért sokkal jelentékenyebb véleményformáló hatással
van. Ezek a felismerések tükröződnek azokban a közösségi programokban fiatal vezetőkkel,
amelyek a kortárshatásokra építenek.
Az iskolapszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tantestületnek.
A tanulók sokrétű fejlesztését szakképzett fejlesztő pedagógusok is segítik.
A környezeti nevelés megvalósulása
Az iskolai környezeti nevelés során a tanulókat felkészítjük környezetük megismerésére,
tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő
cselekvésre. A környezeti nevelés stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít
meg az élő és élettelen környezettel, kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív
megismerésére. Felkelti az igényt és képessé tesz a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására,
összefüggő rendszerben történő értelmezésére, az egyéni és közösségi döntések felelősségének
átérzésére, a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre. A környezeti nevelés elősegítésére a
természettudományos tantárgyak oktatásán kívül kirándulások, erdei programok, táborok
szervezését és a tanulókkal iskolakert gondozását végezzük. Mindezek hozzájárulnak a
környezettudatos magatartás kialakításához. A környezeti nevelés megvalósulásának
tevékenységekre való lebontását a természettudományos tantárgyak részletes programjában
ismertetjük.
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A tantárgyak óraszáma

Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan (hittan)
Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia és egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Dráma
Vizuális kultúra
Informatika
Technika és életvitel
Testnevelés és sport
Országismeret
(célnyelvi
civilizáció)
Osztályfőnöki
Média
Hon- és népismeret
Összes kötelező és szabadon
tervezett óra
(két tanítási nyelvű órakeret is)
összesen
tanulói terhelés
heti időkeret

5.évf.
4
5
4
1
2
2
1
1
1,5
1
1
5
1

6.évf.
4
5
4
1
2
2
1
1
2
1
1
5
1

7.évf.
4
5
4
1
2
0
1,5
1,5
2,5
1,5
1
0
1
1
1
5
1

8.évf.
4
5
4
1
2
0
1,5
1,5
2,5
1,5
1
0
1
1
1
5
1

1
0
0,5
31
(26+5)

1
0
0
31
(25+6)

1
0
0
34
(28+6)

1
1
0
35
(28+7)

31
31
51

31
31
51

34
34
56

35
35
56

A hon- és népismereti tartalmak a történelem tantárgy leírásában integráltan szerepelnek.
A tantárgyi tartalmak a Nat által meghatározott számú héten keresztül kerülnek tanításra minden
tanévben..
Heti 5 angol, mint idegen nyelv a két tanítási nyelvű oktatás miatt szerepel. Ebből kötelező tanóra
5-8. osztályig heti 3 tanóra, a többi a két tanítási nyelvű órakeretből kerül megjelölésre.
A szabadon tervezhető órakeret hetente a következő módon került felhasználásra a tantervben:
-1 tanóra magyar nyelv és irodalom 6. és 7. évfolyamon
-1 matematika 6., 7., és 8. osztályban
-1 informatika tanóra 5. és 8. évfolyamon
-dráma tanórából heti 0,5 ötödik évfolyamon és 1 pedig 6. osztályban
-vizuális kultúra 5. évfolyamon 0,5 és 6. évfolyamon heti 1 tanóra
-technika és életvitel tantárgyból 8. évfolyamon heti 1 tanóra
-média tantárgyból heti 1 tanóra 8. évfolyamon.
-országismeret 5-8.évfolyamon
-1 biológia tanóra 7. és 8.osztályban
A média tantárgy 8. osztályban az iskola helyi tantervének megfelelően választás szerint elhagyható
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valamint gazdasági ismeretek nyolcadik évfolyamon heti 0,5 tanórában betehető.
Az alapozó szakasz: 5-6. osztály funkciója elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák, képesség-együttesek megalapozása. Ebben a szakaszban történik az iskolai
tudás (és a tanítás folyamatának) erőteljes tagolódása, amely megköveteli az ilyen típusú tanuláshoz
szükséges és ehhez rendeződő képességnyalábok, kompetenciák célzott megalapozását.
A fejlesztő szakasz alapvető feladata – az előző szakaszokhoz kapcsolódva- a változó és egyre
összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése,
azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságának, variabilitásának növelése.
Több tantárgyból az alapozó szakasz és a fejlesztő szakasz tananyagát, fejlesztési fókuszait vettük
figyelembe és nem évfolyamonként közöltük a tanítani valókat.
A tanórák szervezésénél a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület álláspontja, irányelvei lehetőséget adnak
kisebb változtatásokra. A kéttannyelvű iskolák között is gyakori például az az eset, amikor a
természettudományos tárgyaknál nem két éven keresztül másfél tanórát tartanak hetente, hanem
egy évig tanítják a tárgyat heti három tanórában. A tanulók összóraszámát nem sértve, a Nat
százalékos arányait betartva, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva a hatékonyabb oktatás érdekében
ilyen apróbb átcsoportosítások, változtatások lehetségesek.
Pedagógiai és módszertani megoldások
Olyan módszereket szükséges előtérbe helyezni, amelyek eltérnek a hagyományos, elsődlegesen a
nyelvi formákra koncentráló nyelvoktatási módszerektől. Az ismeretszerzés és a készségfejlesztés
harmonikus egyensúlyára törekszünk. Elsősorban a problémamegoldáson, kísérleteken,
megfigyeléseken keresztüli, kreatív, önállóságot igénylő munkaformákat kell előnyben részesíteni.
Ennek megfelelően sok szemléltető anyagra, eszközre van szükség. A munkaformák közül előnyben
kell részesíteni az együttműködésre építő kooperatív (párban és csoportban történő) tanulási
technikákat.
Miután 1989 óta működnek általános iskolai két tanítási nyelvű programok, ezért a pedagógiai és
módszertani kritériumok kidolgozása már megtörtént. Mi a tantervünkben a gyakorlatban már
bevált módszerek alkalmazását tűztük ki célul, és ezekre építve dolgoztuk ki programunkat.
Módszertani kultúránk szélesítéséhez az is hozzájárul, hogy az angol és magyar anyanyelvű
pedagógusok saját pedagógiai tudásukat ötvözik, és a gyakorlatban bevált eljárásokat fejlesztik
tovább.
Egységes alapokra épülő differenciálás
A Nat lehetőséget ad tanulók képességeinek, készségeinek sokféle, differenciált
tevékenységrendszerrel történő fejlesztésére.
Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók értékeinek és érdekeinek,a pedagógusok
szakmai törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek, lehetőségek
figyelembe vételére. Lehetővé teszi, hogy az iskolák és tanulók kellő idővel rendelkezzenek a
tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és kiegészítéséhez,a követelmények teljesítéséhez,
sajátos igényeik kielégítéséhez.
Ez a tény kiemelten fontos programunk számára, mivel a tantárgyak két nyelven való közvetítése és
a külföldi pedagógusok szakmódszertani rutinja is megköveteli, hogy a lényegre koncentráljunk és
a tanulók képességeinek, készségeinek fejlesztését tartsuk szem előtt..
Minden egyes tananyagrészben a lényegre való fókuszálás és a tevékenységeken, élményeken, aktív
módon való fejlesztés kiemelt fontosságú. Ilyen módszerekkel a tanulók még évekkel később is
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emlékeznek a tanultakra, mivel a tudásanyagot teljesen magukévá tették és az élet részét képezik.
Az alapítvány tevékenységének ez az egyik nagy előnye- nap mint nap a gyakorlatban, módszertani
húzóerőként hat minden egyes tantárgyból és elősegíti a Nat-ban is szorgalmazott módszertani
elvek gyakorlati megvalósulását.
A Nat-ban képviselt értékek, a fejlesztési feladatok és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a
célt szolgálják, hogy a tanulók – adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli
tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel szervezett és spontán módon szerzett tapasztalataikkal
összhangban – minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
A Nat a gyerekek, a serdülők és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges fejlesztési
feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez akkor lehet
eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve) teret enged a
színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti a tanulók
önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik,
értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához. A Nat olyan pedagógiai
munkát feltételez, amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, személyiségének
a fejlesztése áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a
társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvált tanítási
folyamat, a tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás nem más,
mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése. Az a
pedagógus, aki jól ismeri tanítványai motivációit, képességeit, érdeklődéseit és tanulási szokásait,
eredményesen tudja megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos feladatait.
Tantervünk teljes mértékben követi ezeket az elveket és részletes tananyagot és ötlettárat ad ezen
irányelvek érvényesüléséhez, a holisztikus szemléletű, személyiség-központú oktatás
megvalósulásához.
A két tanítási nyelvű oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I.11.) EMMI rendelet,
valamint a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet előírásainak 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. Mivel a program célja az, hogy a két tanítási nyelvű
iskolarendszernél intenzívebb angol nyelvoktatási formát valósítson meg angol anyanyelvű
pedagógusok részvételével elsősorban párban tanítós módszerrel, az alapítvány külön kerettantervet
készített a közoktatási intézmények és a közhasznú alapítvány együttműködésével megvalósítható
programról.
A 4/2013.(I.11) EMMI rendeletének megfelelően a kerettanterv és az azt alkalmazó helyi tantervek
a két tanítási nyelvű iskolai oktatás céljait, feladatait és az iskola helyi tantervének elkészítésére
vonatkozó sajátos szabályokat.
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-tudásának és az
idegennyelv-tanulás 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,
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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.
3. A két tanítási nyelvű oktatás során a célnyelv országok civilizációjának oktatása önálló tantárgy
keretében kerül megszervezésre. A célnyelvi civilizáció oktatása során a tanulók elsajátítják a
célnyelvi országok földrajzával, gazdaságával, társadalmi viszonyaival, irodalmával, történelmével,
kultúrájával kapcsolatos főbb ismereteket.
4. A kerettantervek a fenti tantervekre építve figyelembe veszik 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 tanított tantárgyak körét az
alábbiak közül határozza meg:
- az 5-6. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, természetismeret, célnyelvi
civilizáció, informatika, történelem,
- a 7-8. évfolyamon: biológia, földrajz, fizika, kémia, célnyelvi civilizáció, matematika,
informatika, történelem.
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 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.
6.A két tanítási nyelvű iskolákra vonatkozó előírások alapján, ha az iskola a történelem tantárgyat
célnyelven tanítja, akkor a történelem tantárgyra vonatkozó tantárgyi kerettantervben foglalt, a
magyarság történelmével kapcsolatos tantárgyi tartalmakat és az ahhoz kapcsolódó fejlesztési
feladatokat a történelem tantárgyi kerettantervi tematikai egységekhez igazodva magyar nyelven
köteles tanítani. Kerettantervünkben a párban oktatós tanítási forma megvalósításával mind a
világtörténelmi, mind a magyar történelmi tartalmakat is tanítjuk magyar nyelven is. A magyar
történelem tananyag tanítása dominánsan magyar nyelven történik, viszont az egyes fejezeteket
angol nyelven is összefoglalják angol nyelven a diákok angol anyanyelvű pedagógus vagy
pedagógiai asszisztens segédletével.
7. A két tanítási nyelvű oktatás sajátos oktatásszervezési szabályai érvényesülnek a következő
módon:
1. A két tanítási nyelvű oktatás az iskolák összes évfolyamára kiterjednek.
2. Az iskolák a két tanítási nyelvű oktatás során a célnyelv mellett mindegyik évfolyamon
legalább három tantárgyat célnyelven tanít. Az akkreditált kerettantervek alapján a párban
oktatós módszerrel több tantárgy oktatása történik két nyelven, amivel teljesítjük az angol
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

nyelvi szaktárgyi oktatás minimum szintjét.
Az iskolák a két tanítási nyelvű oktatáshoz felhasznált időkeretekről és a többlet tanórai
foglalkozásokról a beiratkozás előtt tájékoztatja 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
tantárgy angol nyelven is történő oktatását is végzi, mint a két tanítási nyelvű iskolák.
Emiatt a csoportbontás a nem készségtárgyaknál sem szükségszerű az akkreditált
kerettantervek alapján.
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.
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.
A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás célja az is, hogy az abban részt vevő tanulók
legalább hatvan százaléka a célnyelvből a hatodik évfolyamon a KER szerinti A2, a
nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintet elérje.

Az Nkt. 97. § (6) bekezdése kimondja, hogy mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás
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 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.
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
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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 felelősség-vállalási 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 keretei 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 felelősség-vállalási 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.
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.
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11. Médiatudatosságra nevelés:
A médiatudatosságra nevelés során a tanulók megismerkednek a média szerepével a
technika és a média tantárgy tanulása 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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Kapcsolódási pontok
5.évfolyam
Az elemi udvariassági formák ismerete és használata (magyar nyelv és irodalom). Kommunikációs
helyzetgyakorlatok: kapcsolatfelvétel, szándék – véleménynyilvánítás, tájékoztatás, kérés,
beszélgetés (magyar nyelv és irodalom).
Mindennapi életünk: részletes napirend, iskolai és iskolán kívüli tevékenységek, elfoglaltságok,
családi munkamegosztás. A szabadidő eltöltése. Az iskola világa: az iskola bemutatása. Új
tantárgyak, egy nap az iskolában, összehasonlítása a célnyelvi országgal. Viselkedés az iskolában.
Iskolai programok. Összehasonlítás a magyar iskola és a célnyelvi ország iskolája között (célnyelv,
országismeret).
Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata (pl. egyenlő, kisebb, nagyobb,
több, kevesebb, nem, és, vagy, minden, van olyan). Állítások igazságának eldöntése. Igaz és hamis
állítások megfogalmazása (matematika). Beszédtevékenység az osztály közönsége előtt
(osztályfőnöki).
A beszédtechnikai ismeretek alkalmazása a felolvasásokban, a
memoriterekben, a saját
fogalmazások felolvasásában és a dramatizálásokban (magyar nyelv és irodalom).
Beszédtechnikai, mozgás és zenés gyakorlatok, egyensúly- és bizalomgyakorlatok, szituációs
gyakorlatok, helyzetgyakorlatok (dráma).
Népdalok, mesék. A mese fogalma, a mesetípusok összegzése. A nép- és műmesék jellemző
fordulatai, motívumai, hőstípusai. Gyakori mesetípusok: állatmese, varázsmese, tündérmese, tréfás
mese. Az epikai mű szerkezete. Négy-öt népdal (magyar nyelv és irodalom). Angol nyelvű és
magyar népdalok (ének-zene). Magyar népművészeti tárgyak (rajz). Angol nyelvterületek művészeti
tárgyai (országismeret). Mese vagy történet a színpadon. A mese és a cselekmény fogalma.
Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok. Egypálcás marionett és botos báb mozgatása. Angol és
magyar nyelvterületek táncai. Árnyjátéktechnikák megismerése (dráma).
Petőfi Sándor: János vitéz. Mese és valóság az elbeszélésben. A szerkezet és a megjelenítés
eszközei, a hős, a kaland, az erkölcsi választások. Az alföldi táj leírása. Kettősképek: metafora,
megszemélyítés, hasonlat. A felező tizenkettes. Az elbeszélő művek szerkezete. Elbeszélő
fogalmazás. A fogalmazási ismeretek összefoglalása: anyaggyűjtés, téma, cím, rendezés, vázlat,
szerkesztés: bevezetés (előkészítés), főrész (tárgyalás), befejezés (zárás); elbeszélés, leírás, levél;
szabatosság, világosság, tömörség. Az irodalomórán tanult ismeretek beépítése a fogalmazásba:
alakzatok, költői képek (metafora, megszemélyesítés) és hasonlatok alkalmazása. A feleletterv mint
új tevékenység megtanítása és gyakorlása (magyar nyelv és irodalom). Angol nyelvű fogalmazások
angol nyelvű egyszerűsített irodalmi olvasmányok tartalmáról (célnyelv).
Élethelyzetek, emberi kapcsolatok elbeszélő művekben. A barátság, ellentét, felelősség
élethelyzeteinek, konfliktusainak ábrázolása az irodalomban. A hosszabb prózai elbeszélés
jellemzői: szerkezet, szereplők, helyszínek, a szereplők közötti kapcsolatok: Molnár Ferenc: A Pál
utcai fiúk. Örkény István: Egypercesek (magyar nyelv és irodalom). Emberi kapcsolatok: A család
bemutatása, rokoni kapcsolatok, foglalkozások. Híres emberek. Családi élet régen és ma. Családi
ünnepek (célnyelv). Ünnepekhez kapcsolódó népi játékok, énekek. Zenés népi játékok (dráma).
Angol nyelvterületek családi és egyéb ünnepei (országismeret).
Természet, táj, szülőföld; család, szülők, gyerekek. Petőfi Sándor: Az alföld. Ősz elején. Pátnapkor.
Úti levelek. Arany János: Családi kör. Szabó Lőrinc: Debrecenben, Hatodnap. Örkény István:
Meselevelek Angélának és Antalnak. A régió, a lakóhely irodalmi emlékei (magyar nyelv és
irodalom).Szűkebb és tágabb környezetünk: A lakókörnyezet és lakás részletes leírása. Háztípusok,
lakástípusok. Lakóhelyek városban és vidéken, hazánkban és külföldön. Házak és lakások régen és
ma. Nevezetességek lakóhelyünkön és a célországban (célnyelv).
Szövegelemzések : grammatikai, szövegtani és pragmatikai szempontból, továbbá stilisztikai és
verstani ismeretek felhasználásával. Az olvasmányok tartalmának elmondása vázlat segítségével és
szabadon.
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Szólások, szóláshasonlatok, közmondások (magyar nyelv és irodalom). Angol nyelvű mesék,
történetek (célnyelv).
A beszélt nyelv. A magyar nyelv változatairól: anyanyelvünk; a köznyelv; a nyelvjárások; a
szaknyelvek; a gyermeknyelv; az ifjúsági nyelv és a diáknyelv; a nyelvi viselkedés. Annak a
megfigyeltetése, hogyan beszélnek az országban, a közvetlen környezetben, valamint a saját beszéd
megfigyeltetése. A szótárhasználat esetében jegyzetkészítés (magyar nyelv és irodalom).
Szótárhasználat gyakorlása (célnyelv). Hangtan: a beszédhangok képzése; a köznyelvi
beszédhangok; a magánhangzótörvények és a mássalhangzótörvények; a szótag és az elválasztás; a
hangok zenéje (hangutánzó és hangulatfestő szavak); a hangok, a szótagok és a verselés: a ritmus és
a rím.
Feleletek, beszámolók és összegzések vázlat segítségével; a feleletek szabadon való elmondása.
Kommunikáció és történetmesélés: a beszéd dallama, a hangsúlyozás,a beszédtempó, a hangerő, a
beszédszünet, a kifejező beszéd és a felolvasás, a magyar beszéd sajátosságai.
Cselekményismertetés, beszámoló, tömörítés, szövegkiegészítése szóban. Az írott nyelv.
Mindennapi szövegek és helyzetek: a bemutatkozás és a bemutatés, a névjegy, a meghívó és a
meghívás, a köszönés és a megszólítás, az emlékkönyv. A felelet és az írásos beszámoló. A beszéd
és az írás, az írás története, a magyar helyesírás története, helyesírásunk, helyesírásunk alapelvei.
A mássalhangzótörvények helyesírási kérdései: hasonulás, összeolvadás, rövidülés. A szóelemző
írásmód. A szavak jelentése és szerkezete. A hangalak és jelentés viszonya, egy- és többjelentésű
szavak, rokon- és ellentétes jelentésű, azonos alakú és hasonló alakú szavak. A szavak szerkezete:
szóelemek (szótagok és toldalékok), helyesírási ismétlés és rendszerezés, régi szóalakok.
Anyanyelvünk néhány sajátossága.
Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, meghívó szerkesztése tartalmi és formai jegyeik elsajátítása.
A szövegszerkesztés általános menetének a megtanítása; a téma kijelölése, a cél megfogalmazása, a
közlési körülmények feltérképezése (kiknek szól az írás).
Az anyaggyűjtés módjai. Az anyag elrendezése, vázlatkészítés. A szöveg kidolgozása a stílus, a
szerkesztés és a helyesírás szempontjából. Önellenőrzés, javítás ( a gondolatmenet egyenessége: a
hézag, az eltérülés és a kitérülés felismerése a szótárhasználat, a mondatalkotás és kapcsolás, a
bekezdések megléte és szerkezete. Tisztázás. Tájékozódás a különféle dokumentumtípusokban,
könyvek (ismeretközlő és szépirodalmi szöveg), segédkönyvek (szótár, lexikon, enciklopédia)
(magyar nyelv és irodalom).
Tájékozódás, útbaigazítás (célnyelv).
Természeti környezetünk: Hazánk éghajlata, az évszakok, jellemzői Magyarországon és a világ más
tájain. Kedvenc évszakom. Környezetvédelem: Közvetlen környezetünk védelme, környezeti
ártalmak. Felelősség a környezetünkért (célnyelv). Természeti környezet, technikai környezet, az
ember átalakító tevékenysége (technika). Ember és természet harmóniája (erkölcstan). Kert
jellemző növényei: zöldségfélék, gyümölcsök, gyümölcsfák, dísznövények. Kertészeti
alapismeretek (természetismeret). Matematikai műveletek a természet élőlényeivel (matematika,
természetismeret).
Természetes számok milliós számkörben. Egészek, törtek, tizedes törtek. Kitekintés nagyobb
számokra helyi érték táblázattal. Negatív szám értelmezése. Törtek kétféle értelmezése. Ellentettabszolutérték. Alaki érték, helyi érték. Tízes alapú számrendszer. Kettes alapú számrendszer. Átírás
tízes számrendszerből kettes számrendszerbe és kettes számrendszerből tízes számrendszerbe
(matematika).
Összeadás, kivonás, az egészek és a pozitív törtek körében. Összeg és különbség változásai.
Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Szorzat és hányados változásai. Pozitív törtek szorzása,
osztása természetes számmal. Tizedes törtek szorzása, osztása természetes számmal.0 szerepe a
szorzásban, osztásban (matematika).
Szemléltetés számegyenesen természetes számok körében: osztók, többszörösök. Kerekítés, becslés,
ellenőrzés. Egyszerű szöveges feladatok. Arányos következtetések (pl. szabványmértékek
átváltása)(matematika). Az időmérés és időszámítás. A történelem forrásai. A gyűjtögető, halászó,
vadászó ember. A földművelő és állattenyésztő ember. Az első mesterségek és a csere kialakulása
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(történelem). A művészet kezdetei, mágikus világkép, törzsi művészet. A legegyszerűbb használati
eszközök, pattintott kőeszközök. Ősi tárgyak díszítése (rajz).
Tájékozódás a derékszögű koordináta rendszerben. Egyszerű lineáris összefüggések grafikonja.
Sorozat megadása a képzés szabályával és néhány elemével konkrét példákon keresztül
(matematika).
Ókori Görögország. Athén és Spárta. Görög demokrácia (történelem). Görög építészet,
oszloprendek. Görög vázák. Egyszerű edénykészítési eljárások agyaghurkákból, kivájással, fonással
(rajz).
Kör, gömb szemléletes fogalma. Sugár fogalma (matematika). A Colosseum (történelem, rajz).
Az ókori Róma. A köztársaság születése. Hadvezérek és csaták: a pun háborúk történetéből.
Szabadok és rabszolgák. A császárság születése. Történetek Augustusról. A rómaiak Magyarország
területén (történelem). Hazai római kori építészeti emlékek, Herkules villa, Aquincum, Amfiteátrum
(rajz). Rajzos, szöveges dokumentumkészítés (informatika).
Testek építése, tulajdonságaik. Lapok, élek, csúcsok. Testek csoportosítása adott tulajdonságok
alapján. Kocka, téglatest tulajdonságai, hálója (matematika).
Az épületek jellemzői. Külső és belső térhatás. Térlefedési és tértagolási módszerek. Boltozások,
kupola. A legkorábbi monumentális kőépítmények (Stonehenge, Avebury, menhir, dolmen). Törzsi
lakóépületek, települések, pl. dogon falu (rajz). Makett és modell készítése (technika). A földrajzi és
éghajlati viszonyok és az építkezés összefüggései. A házépítés menete. Házépítéssel kapcsolatos
szakmák (technika).
Valószínűségi játékok és kísérletek (matematika). Könyvtár létrehozása. Irányított forrás és
információkeresés (informatika).
Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Oszlopdiagram készítése. Egyszerű grafikonok értelmezése,
elemzése. Átlagszámítás néhány adat esetén (matematika).
Ókori Mezopotámia, Egyiptom, piramisok. Az írás kialakulása (történelem) Képírás, hieroglifa,
ékírás, betűírás (rajz). Mezopotámiai és egyiptomi építészet, Zikkurat, Istar kapu, piramisok, a
Knosszoszi palota. Egyiptomi tárgykultúra: tárgyak Tutenkhamon sírjából és más sírokból (rajz). A
Közel-Kelet népei. India, Kína (történelem). Ókori társadalmak összehasonlító elemzése és
összevetése időben az ősmagyarok kultúrájával (történelem).
A Kárpát-medence a honfoglalás előtt. A magyar nép eredete: mondák és valóság. Az őshazák és a
magyarok vándorlása (történelem). Házi állatok. Állattartási alapismeretek. Az ember szervezete,
mint rendszer. A bőr, mozgás, táplálkozás, légzés, anyagszállítás, anyagkiválasztás, szaporodás
(természetismeret).
Mozgás, az idő megjelenítése álló- és mozgóképeken (rajz). Mozgás alakzatban. Járások, futások,
testfordulatok, gimnasztika, torna. Erő beosztása (testnevelés).
Energiafelhasználás, elektromosság (technika). Modellek építése az energia terjedésének
szemléltetéséhez (technika).
Labdajátékok. Kosárlabda, labdarúgás (testnevelés). Közösségépítés, osztálymunka (osztályfőnöki).
Úszás. Csapatjátékok a vízben (testnevelés).

6. évfolyam
Emberi kapcsolatok. Barátság, fiúk és lányok. A tanuló helye a családban. A múlt és a jelen
családja, elképzelések a jövőről. Családi hagyományok. A magyar és más országok ünnepeinek és
családi hagyományainak összehasonlítása (célnyelv, országismeret). Monda, rege, ballada: háromnégy történeti magyar monda. Az időmértékes és az ütemhangsúlyos verselés megismertetése.
Népballada és műballada: Júlia szép leány, Rózsa Sándor, A walesi bárdok, a ballada műfaji
jellemzői. Arany János: Toldi. Emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás. A főszereplő
összetett jelleme: próbatételek. A jellemzés eszközei. Szerkezeti, előadásbeli, nyelvi sajátosságok.
Háttérismeret (szöveggyűjtemény). Párhuzamok a János vitézzel (magyar nyelv és irodalom). Több
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zsinóros marionett közös mozgatásával történetek előadása (dráma, célnyelv, magyar nyelv és
irodalom). Ismeretszerzés mondákból és legendákból. A mondák valóságmagjának keresése
(történelem). Magyar és angol nyelvterületű népek népdalai, népszokások, ünnepek dalai (énekzene). Népek, nemzetiségek, etnikumok táncai. Ünnepekhez kapcsolódó dramatikus, alakoskodó
népi játékok (dráma). Hősök a történetmondás műfajában. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi. A prózai
és verses elbeszélés különbsége, az időmértékes verselés. Gárdonyi Géza: Egri csillagok, a
történelmi regény. Helyzetek, kalandok, konfliktusok, a korszakot felidéző írói eszközök, ismétlődő
motívumok. Drámajátékok: szimuláció, telefonbeszélgetés, interjú, forró szék, véletlen beszélgetés,
montázs, szerepcsere, fórum-színház, maszkok, kellékhasználat, beépített szereplő, stílusváltás, a
pillanat megjelölése, az igazság pillanata, gondolatkövetés, belső hangok (dráma, magyar nyelv és
irodalom). Érzetgyakorlatok (erkölcstan). Gyermek- és ifjúsági regény a magyar vagy
világirodalomból (magyar nyelv és irodalom). Angol nyelvterületről híres személyek, legendás
hősök, híres művészek, írók, költők, zeneszerzők, festők, tudósok és néhány fontosabb alkotás
(civilizáció). Kommunikációs helyzetgyakorlatok: tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, szándék- és
véleménynyilvánítás, egyéni álláspont kifejtése, reagálás mások véleményére kisközösségi (iskola,
család, baráti) helyzetekben. A beszédtechnikai ismeretek alkalmazása a felolvasásokban,a
memoriterekben, a saját fogalmazások felolvasásában és dramatizálásokban. Képek és formák a
költészetben: Balassi: Egy katonaének. Tinódi: Egri históriának summája. Lírai alkotások elemzése
különböző korokból: Petőfi: Levél Arany Jánoshoz, Arany: Tinódi Redivivus, Vörösmarty: Zrínyi, a
költő. Szóbeli és írásbeli szövegműfajok főbb ismérvei. A nézőpont szerepe az elbeszélésben és a
leírásban. Elbeszélés, leírás, jellemzés az ismeretterjesztésben. Az irodalmi levél: Petőfi levele
Aranyhoz, Petőfi: Arany Jánoshoz, Arany: Válasz Petőfinek (magyar nyelv és irodalom). Angol
nyelvű mesék, mondák, legendák (civilizáció). A szavak jelentése és szerkezete. A szó jelentése. A
hangalak és jelentés közötti viszony. A szófajok rendszere. Alapszófajok. A viszonyszók. Az
indulatszó (magyar nyelv és irodalom). Az angolszász országok és népek. Az angolszász országok
földrajza; éghajlat, élővilág, gazdaság, közlekedés. Híres városok, földrajzi helyek, nevezetességek
(civilizáció). Természeti környezetünk: Erdők, vizek világa, tájak leírása, természeti és időjárási
jelenségek és hatásuk az emberek életében hazánkban és más országokban. Környezetvédelem: A
Föld veszélyeztetett és védett területei (pl.. esőerdők, nemzeti parkok) (célnyelv, természetismeret).
A szimmetria keresése és felismerése a természetben, művészetben. A tengelyes tükrözés
(matematika). Különböző sík- és térbeli alakzatok összeállítása kivágással, építéssel, illetve
készletből való kiemeléssel, tulajdonságok vizsgálata. Szögmásolás, szögfelezés; háromszögek,
téglalapok szerkesztése. Külső pontból adott egyenesre merőleges szerkesztése (matematika).
Háromszögek és négyszögek fajtái és tulajdonságaik vizsgálata. Parkettázás háromszögekkel,
négyszögekkel. Sokszögek kerülete. Téglatestek felszíne, térfogata feladatokon keresztül
(matematika). Bevásárlóközpont makettezése (technika). Vásárlás: Mindennapi bevásárlás.
Különböző üzletfajták, árucikkek, jellegzetes árucikkek,vásárlási szokások otthon és külföldön.
Pénznemek a fizetés módjai (célnyelv). A biztos, a lehetséges és a lehetetlen fogalma. Lehetséges
események gyakorisága. Adatok értelmezése, jellemzése, ábrázolása. Adatok tervszerű gyűjtése,
rendezése. Kördiagram. A kör, körrel kapcsolatos fogalmak: sugár, átmérő, húr, szelő, érintő,
körcikk, körszelet (matematika). Mértani formák rajzolása és szabad rajzolás a számítógépen
(informatika). Emberek és a hozzájuk illő formavilág (erkölcstan). Öltözködés: Ruhadarabok és
kiegészítők, az alkalomnak megfelelő öltözködés, divat, ruhavásárlás, anyagok, minták, öltözködési
tanácsok. Helyi öltözködési szokások, népviselet (célnyelv). A középkor helyszínei és szereplői.
Emberek kinézete, öltözködése a középkorban. Öltözet tervek (történelem). Az öltözködési
szokások eltérései. Ruhakészítő eljárások. Ruhaneműk ápolása (technika). Karakterábrázolás
öltözékkel (rajz). Angol nyelvterületű országok népeinek öltözködése (országismeret). Élet Nagy
Károly udvarában. Középkori városok és várak, falvak és lakóik. A rendiség kialakulása
(történelem). A korok művészete párhuzamosan (rajz). A középkori egyház, kolostorok és lakóik, a
keresztes hadjáratok. Vallás és birodalom: az iszlám. Szabadidő, szórakozás: sportolás, sportágak,
könyv, színház, film, zene, múzeum (célnyelv). Történelmi korok eseményeinek megjelenítése a
színház, film, zene, képzőművészet eszközeivel (rajz). Magyarok letelepedése, kalandozó
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hadjáratok. Géza fejedelem és I. István kora, az államalapítás. István utódai, László és Könyves
Kálmán. István, László, Kálmán törvényei források alapján. III. Béla és kora. Gazdaság és
társadalom a 12. században, az aranybullák. IV. Béla és a tatárjárás, az újjáépítés. Sematikus
térképvázlatok készítése csatákról, hadjáratokról. Árpád-kori emlékek (történelem). Ikonográfiai
alapismeretek (rajz). Károly Róbert és Nagy Lajos, a lovagkirály. A királyi hatalom válsága és
megszilárdulása Zsigmond korában. Hunyadi János. Mátyás király uralma. Várak alaprajzának, az
épületek sematikus rajzának megfigyeltetése. Azonosságok, különbségek észrevétele (pl. Zsigmond
és Mátyás kori Visegrád. Lovagi játékok. Hadjáratok, térképvázlatok készítése hadjáratokról.
Kódexírás (önálló tervezés, téma, rajz) (történelem és rajz). A könyvnyomtatás. Gutenberg (rajz).
Históriás, történeti énekek előadása (ének-zene).Várak kertjeinek tanulmányozása, fűszerkert,
konyhakert készítése, főzés -sütés szabad tűzön, bográcsban és tűzbe dobással (természetismeret,
technika). Háziállatok tartása, testfelépítése, életmódja (természetismeret). Hobbi, kedvenc állatok
gondozása (célnyelv). Kedvenc háziállatok és a velük való bánásmód (civilizáció,
természetismeret). Állatok és az ember viszonya (természetismeret). Munkamegosztás a családban
régen és ma, háztartás régen és ma. Közlekedés régen és ma (technika). Kerékpár, kerékpározás
(testnevelés, technika). A természetben élés organikus építészettel való kezelése a különböző
történelmi korokban az egyes tájakon (technika, természetismeret). A természetközeli életmód
hatása az emberi lélekre (erkölcstan). A természetben élés mértékének és az emberi társadalmi
döntéseknek az összefüggései az egyes történelmi korokban (erkölcstan). Magyarország három
részre szakadása, Mohács, Buda elfoglalása. A legfontosabb magyar várak. A várháborúk hősei. Az
önálló Erdély kialakulása. A három részre szakadt ország élete. Habsburg és a törökellenes
küzdelmek. Buda visszafoglalása. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca (történelem). Felfedezők és
hódítók. Felfedezők útvonalai. Amerika őslakói: az indiánok (történelem). A Föld, mint égitest. A
Föld mozgásainak modellezése, összefüggés értelmezése a napi és évi ritmusokkal
(természetismeret). A Föld, mint lakóhely az univerzum részeként (erkölcstan). Adatok gyűjtése,
ábrázolás, diagram, átlag fogalma (matematika). Az időjárás elemeinek megfigyelése, mérhető
tulajdonságok, jelenségek mérése, diagram-készítés. Az időjárás és az éghajlat. Hazánk éghajlata. A
Föld éghajlata (természetismeret). Utazás: utazási előkészületek, tervezés, jegyvétel, közlekedései
eszközök és utazási módok, látnivalók, tájékozódás térkép és a helybéliek segítségével (célnyelv).
Angol nyelvterületű országok bemutatása angolul (országismeret). Európa éghajlata. A Föld
éghajlati övezeteinek modellezése. Útleírások -gyűjtőmunka (természetismeret). A
világkereskedelem kialakulása (történelem). A spanyol világbirodalom és németalföld (történelem).
A hajózási technika fejlődése (történelem,technika). A technikai fejlődés hatása az ember döntéseire
nagy tétet jelentő döntések esetén (erkölcstan). A Nagy Armada (történelem). A Napkirály
udvarában. XIV. Lajos. A francia udvari etikett bemutatása (történelem). I. Péter (történelem). A
Tudor kor (történelem). Az angol polgári forradalom. Anglia és Skócia egyesülése (történelem).
Járványok (történelem). Egészségmegőrzés fontossága. Az ember szervezet. A bőr, a mozgás, a
táplálkozás, a légzés, az anyagszállítás, az anyagkiválasztás, szaporodás (természetismeret).
Higiéniai alapismeretek (technika, természetismeret). Mozgásfejlesztés különböző népek
sportágjainak gyakorlásával (testnevelés). Különböző népek sportjai, táncai (civilizáció).
7. évfolyam
Az írásbeli és szóbeli közlés kifejezési formáinak azonossága és különbsége a magán és közéleti
kommunikációban. Kommunikációs helyzetgyakorlatok (magyar nyelv és irodalom).
Angol nyelvű versek, dalok, gyermekirodalmi művek (célnyelv, ének-zene, országismeret). Magyar
és angol műdalok, a történelmi korokhoz méltó zenei alkotó tevékenység tanulmányozása (énekzene). Nyelvi és logikai készség gyakorlása, értő-elemző olvasás fejlesztése: Az „és” , „vagy”,
„ha...akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” kifejezések jelentése. Egyszerű „minden”, „van olyan”
típusú állítások igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán. Megoldások gondolatmenetének
lejegyzése, gondolatmenet reprodukálása lejegyzés alapján. Szöveges feladatok megoldása .
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Valószínűségi kísérletek. Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma (matematika).
A matematikai eszköztárral az élet egyéb eseményeinek kifejezése (matematika).
A líra alapformái (dal, elégia, óda, epigramma). Lírai alkotások a klasszikus és kortárs magyar és
világirodalomból, a lírai szerkezet, a műfaji sajátosságok, a versformák változatai. A kisepika
műfaji változata novella, elbeszélés, anekdota. Anekdotikus történetek, kisepikai alkotások a
magyar és a világirodalom különböző korszakaiból. Az anekdota változatai, felépítése; a novella
szerkezeti jellemzői. A regény, a verses regény és a kisregény. Magyar történelmi események és
korszakok megidézése az irodalomban. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai. Mikszáth Kálmán: Szent
Péter esernyője. Epikai alkotások a világirodalomból (magyar nyelv és irodalom).
Ember és társadalom: foglalkozások, hivatások, elhelyezkedési, boldogulási esélyek. Viselkedési és
magatartási normák. Konfliktusok és kezelésük, személyek külső és belső jellemzése, tolerancia és
előítéletek nálunk és más országokban. Híres emberek, történelmi személyek (célnyelv). Angol
nyelvterületű országok hírességei (országismeret).
Utazás régen és most, a turizmus, az idegenforgalom jelentősége (célnyelv, országismeret).
Egyenes vonalú egyenletes mozgás. Egyenletesen változó mozgás (fizika).
Kedvelt kirándulóhelyek, néhány célországbeli látványosság. Különböző utazási módok előnyei és
hátrányai (célnyelv, országismeret, földrajz, technika). Pénzváltás (célnyelv, országismeret,
matematika). Utazási dokumentumok. Híres utazók (történelem, célnyelv, országismeret).
Vendéglátás a célnyelv országaiban. Mindennapi étkezési szokásaink, a modern konyha. Néhány
magyar és célnyelvi országbeli ételspecialitás receptje, ünnepi ételek, éttermek (célnyelv,
országismeret, technika, földrajz).
Szabadidő, szórakozás: aktív és passzív pihenési formák. Szabadidő tervezése. Baráti
összejövetelek. Más országokra jellemző különleges szabadidős tevékenységek (célnyelv,
országismeret).
Szabadidős tevékenységek a különböző történeti korokban, felnőtt ember és játék (technika).
Olvasmányok a reformkor irodalmából. Romantikus életérzés, életmód, stílusjegyek. Az irodalom, a
zene, a festészet néhány közös vonása a romantikában. Egy drámai mű feldolgozása. Katona
József: Bánk Bán. A tragédia és a komédia. A komikum, a humor, a paródia tartalmi és nyelvi
jellemzői. Mondattani ismeretek, alá- és mellérendelő viszonyok. Szóalkotási módok, összetett
szavak, mozaikszók. Szövegtömörítés és -kifejtés egyszerűbb szövegeken. Kreatív
szöveggyakorlatok párbeszédekkel és monológokkal. A fogalmazási képesség elmélyítése a
különböző hangnemű és nézőpontú jellemzések alkotásával, párbeszédek és monológok írásával
(magyar nyelv és irodalom).
Az iskola világa: az iskolarendszer és a különböző iskolatípusok hazánkban és más országokban.
Az iskolai élet a célnyelvi országokban. A jövő iskolája. A nyelvtanulás célja és jelentősége
(célnyelv, országismeret).
A névmutató és tárgymutató. A könyvtár írott és modern technológián alapuló dokumentumai.
Kulcsszavak alapján forráskiválasztás név- és tárgymutató alapján (magyar nyelv és irodalom).
Elemek kiválasztása, sorba rendezése, kombinációk keresése. Műveletek a racionális számok
körében. Számtani sorozatok vizsgálata (matematika).
Hatványozás. Normálalak. Arány, aránypár, arányos osztás. Százalékszámítási feladatok.
Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, mérlegelvvel. Negatív számmal való
szorzás egyenlőtlenségek esetén. Két halmaz közötti hozzárendelések ábrázolása derékszögű
koordináta-rendszerben. Lineáris függvények. Példák nem lineáris függvényekre.
Háromszögek tulajdonságai, szerkesztésük alapesetekben. Az egybevágóság szemléletes fogalma, a
háromszög egybevágóságának esetei. Háromszögek területe, nevezetes vonalai (matematika).
Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe. Kör kerülete, területe.
Középpontos tükrözés. Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban.
Három- és négyszög alapú egyenes hasábok hálója, tulajdonságai, felszíne, térfogata. Forgáshenger
hálója, tulajdonságai, felszíne, térfogata (matematika).
Építészeti formák ábrázolása. A perspektíva (rajz).
Tágabb környezetünk: Lakóhelyünk a Föld – az éghajlat, a növény- és állatvilág összefüggéseiSzőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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veszélyeztetett állatok és növények. Környezetvédelem: Környezeti kultúra a mindennapi életben
(célnyelv).
Csillagászati alapismeretek (erkölcstan, fizika, földrajz). A testek tehetetlensége és tömege. Erő és
mozgásállapot változás. Erőfajták. Egy testre ható erők együttes hatása. Gravitációs erő. Súly és
súlytalanság. Súrlódás és közegellenállás. Erőegyensúly fogalma. Erő-ellenerő. Két-test test
kölcsönhatásban (fizika).
Földtörténeti korok (biológia). A földtörténet eseményei (földrajz).
Az emberi tevékenység hatása az életközösségekre (erkölcstan, biológia).
Az övezetek élővilága (biológia).
Ember és környezete a társadalmi közösségben való szociális alkalmazkodó képesség tükrében
(történelem): Az Amerikai Egyesült Államok megalakulása. Napóleon és Európa. Az ipari
forradalom és társadalmi következményei. Mária Terézia és II. József uralkodása (történelem).
Drámajáték: Mária Terézia és II. József bemutatása egyes szám első személyben dráma). A
soknemzetiségű Magyarország. Országgyűlések Pozsonyban. Gróf Széchenyi István és Kossuth
Lajos reformprogramja. Életképek a reformkori Magyarországon. A pesti forradalom. Az áprilisi
törvények. Szabadságharc. Drámajáték: toborzó beszéd, rövid szónoklat, országgyűlési felszólalás.
Magyarország a szabadságharc után. A kiegyezés. A polgárosodó magyar társadalom. Az amerikai
polgárháború. Érvek a rabszolgatartás mellett és ellen – egy déli és egy északi polgár vitája. Az első
világháború. A mindennapok a fronton és a hátországban. Új fegyverek. Térképvázlatok készítése a
csatákról. Forradalom Oroszországban (történelem).
A katarzisélmény általi megtapasztalással az összes természeti jelenség alátámasztása a rendező
elvekkel:
A nyomás. Szilárd testek által kifejtett nyomás. Hidrosztatikai nyomás. Közlekedő edények,
hajszálcsövesség. Természeti katasztrófák. A nyomás értelmezése, matematikai megfogalmazása.
Archimédes törvénye. A felhajtóerő kísérleti vizsgálata (fizika, matematika).
Az élőlények szerepe az életközösségekben (biológia). A gyermek helye a gyermekközösségben
(erkölcstan). Életközösségek részletesebb vizsgálata (biológia). Gyermekközösségek, társadalmi
közösségek részletesebb vizsgálata (erkölcstan, osztályfőnöki). Élőlények tűrőképessége (biológia).
Az ember tűrőképessége, a kitartás képességének edzése (erkölcstan, biológia, testnevelés). Állatok
tanulmányozása az állatközösségben és egyedül. Törzsek, osztályok, fajok táplálkozása, mozgása,
légzése, anyagszállítása, szaporodása (biológia). Egészség: az emberi test részletesebb leírása,
testrészek és funkcióik. Egészséges és egészségtelen életmód, civilizációs betegségek. Orvosi
vizsgálat, kezelés – betegségek, tünetek. Balesetek (célnyelv). Az emberi test felépítése a sejttől az
egységes egészig. Az emberi bőr, mozgás, testfelépítés, emberi csontváz, táplálkozás, légzés,
keringés,kiválasztás, szaporodás (biológia). Mozgás, sportjátékok (testnevelés).
Az ember és biológiai környezete közötti kapcsolatrendszer (biológia). Az energiaváltozás két
alapvető formája: a munka és a hő. Hőmérséklet fogalma és mérése. Hőterjedés. A hőtágulás szilárd
testek és folyadékok esetében a mindennapi életben. Égéshő, fajhő. Olvadás, fagyás, párolgás,
forrás, szublimáció, lecsapódás. Az energiatakarékosság környezetvédelmi és egészségügyi szerepe.
Fűtésköltségek, szigetelés (fizika).
Elem, vegyület, keverék fogalma. Oldatok higításával, töményítésével, keverésével kapcsolatos
számítási feladatok. Az oldódás energiaviszonyai. Keverékek szétválasztási műveletei. Az oldatok
jellemzői. Elemi, kémiai részecskék ismerete. Kémiatörténeti vonatkozások. Töltés, töltésszám,
elektronhéjak, vegyérték elektronok, relatív atomtömeg, tömegszám. Periódusos rendszer:
rendszám, periódus, főcsoport, mellékcsoport, nemezgáz szerkezet. Atomrács, ionrács,
molekularács (elemmolekula) fogalma, fizikai- kémiai jellemzői. A mól, tömeg, részecskeszám
összefüggései. Delokalizált elektronfelhő, elektronpár, elektronnegativitás, apoláris, poláris kötés,
dipólus molekula. Az anyagok tulajdonságai, élettani hatásuk közötti összefüggések (kémia).
A természeti jelenségek és a földrajzi helyek összefüggéseinek átfogó vizsgálata annak tükrében,
hogy a fizika és a kémia, valamint a csillagászat információi alapján milyen rendezőelvek kötik
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

30

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

össze a természeti jelenségeket a földrajzi helyszínekkel:
Afrika, Ausztrália, Óceánia és a Sarkvidékek, Amerika
gazdaságföldrajza (földrajz).

természet-,

társadalom-,

és

8. Évfolyam
Alapismeretek a kommunikáció köréből: hír, tudósítás, cikk, kommentár, kritika, glossza, interjú,
riport. A reklám, a hirdetés, az apróhirdetés eszközei és hatása. A tömegkommunikációs eszközök
szerepe és hatása. Kommunikációs helyzetgyakorlatok. Az írásos és az élőszóbeli szövegek
felfogásának és alkotásának különbsége, használatuk és hatásuk a tömegkommunikációban.
Szövegátalakítás különböző kommunikációs helyzetekben. A fogalmazási képesség elmélyítése
különféle műfajokban és stílusrétegekben (magyar nyelv és irodalom).
A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás.
Egyszerű, a matematikából és a gyakorlati életből vett feladatok megoldása, állítások igazságának
vagy hamis voltának igazolása különböző módszerekkel (pl. átdarabolásokkal, közelítésekkel,
ellenpéldákkal, logikus gondolatmenetekkel).
Adathalmazok elemzése (módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk (matematika).
A technika szerepe az információáramlásban (média).
A véleményalkotás gyakoribb szóbeli és írásbeli műfajainak bemutatása, az olvasmányokhoz
kapcsolva: olvasónapló, ismertetés, könyvajánlás, beszámoló. A véleményalkotás gyakoribb szóbeli
és írásbeli műfajainak bemutatása a mindennapi és a kisközösségi élethelyzetekhez kapcsolódva:
hozzászólás, felszólalás, beszámoló. Tájékozódás a könyvtárban és a kézikönyvekben: érvek,
példák gyűjtése, rendszerezése. A kommunikációs helyzet figyelembe vétele a
véleménynyilvánításkor, különös tekintettel a befogadó személyre (magyar nyelv és irodalom).
Könyvtárkészítés. Adatrögzítés (informatika).
Önvizsgálat a katarzisélményt adó tevékenységek megtalálásához (erkölcstan).
Móricz Zsigmond: Curriculum vitae, József Attila: Curriculum vitae (magyar nyelv és irodalom).
A társadalmi beilleszkedés helyességének vizsgálata az ember saját személyiség-szerkezetének
tükrében:
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, József Attila: Ringató, Radnóti Miklós: Nem tudhatom
(magyar nyelv és irodalom).
Az emberi lélek mozgatórugói a természeti jelenségekkel összevetve:
A vegyületek világa: Molekula- és ionvegyületek képletének megszerkesztése. Kémiai
reakciótípusok: egyesülés, bomlás, endoterm- exoterm, redoxi-reakciók.
Sav- bázis reakciók lényege, energiaviszonyai, kémhatás pH, indikátorok. Egyszerű egyenletek
felírása, rendezése. Kalcium és magnéziumsók, mint kőzetalkotók. Cement, gipsz, kősó, kálisó,
műtrágyák, szóda. Méregjel, mérgező anyagok (kémia).
Racionális szám fogalma (véges, végtelen tizedes törtek), példák nem racionális számra. A
természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata. Műveletes racionális számkörben.
Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordináta-rendszerben. Értelmezési tartomány,
értékkészlet. Minimum- és maximumhelyek. Egyismeretlenes egyenletek grafikus megoldása.
Számtani és mértani sorozat (matematika).
Testek tömegének és formájának katarzisélményt adó átfogalmazása a csillagászat legfontosabb
formavilágához:
Forgáskúp, gúla, gömb tulajdonságai, térfogata (matematika).
Eltolás a síkban. Vektor, mint irányított szakasz. Két vektor összege, különbsége (matematika).
Középpontos nagyítás és kicsinyítés konkrét arányokkal (matematika).
Térképek készítése (rajz, technika). Térképhasználat (földrajz).
Pitagorasz tétele, számolások, alkalmazás (matematika).
Az emberi energiafelhasználás párhuzamba állítása a környezeti és technikai környezeti
energiafelhasználással.
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Fosszilis energia. Alternatív energianyerési lehetőségek. Sztatikus elektromosság. Vezetők,
szigetelők, áramerősség. Töltés, áramkör, feszültség. Ohm törvénye. Ellenállás. Faraday cella,
egyszerű kapcsolási áramkörök. Az elektromos áram mágneses hatása. Az elektromos motor. Az
elektromos áram hőhatása, vegyi hatása. Munka-teljesítmény. Elektromos fogyasztás.
Elektromágneses indukció. Indukciós jelenségek. Lenz törvénye. Váltakozó áramú generátor. A
váltakozó áram tulajdonságai. Dióda. Tekercs és kondenzátor. A transzformátor. Az elektromos
energia szállítása. A fény tulajdonságai. Visszaverődés, tükrök, fénytörés. Lencsék. Fényképezőgép,
vetítő, mikroszkóp, rádió, televízió,mikrohullámok (fizika).
A fényképezés technikája, camera obscura. Színharmónia. Színkontrasztok (rajz).
Földrajzi helyek vizsgálata a rajta lévő természeti jelenségek tükrében:
Ázsia és Európa. Természeti-, gazdaság- és természetföldrajza (földrajz).
Napjaink zenei stílusai, önkifejezés a zene eszköztárával (ének-zene).

Tananyag, előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

Magyar nyelv és irodalom
Előzetes tudás: minden egyes tananyagra
vonatkozóan a „tartalmi tudásbeli
előfeltételek”pont alatt található.
Ötödik évfolyam:
Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben.

Kommunikációs folyamat, kommunikációs
tényezők, jel, jelrendszer, beszédhang,
hangindítás, artikuláció, hangsúlyozás,
szünettartás, hangutánzás, hangfestés,
kapcsolatfelvétel, szándék- és
véleménynyilvánítás.

Irodalom.

Mítosz, monda, kisregény, elbeszélés, novella,
elbeszélő költemény, verses mese. Kritikai
olvasás, kreatív olvasás.

Nyelvtan.

Köznyelv, nyelvjárási jelenségek,
nyelvrokonság, szókincs rétegződése,
csoportnyelv, rétegnyelv, beszámoló, tömörítés,
szövegkiegészítés.

Könyv- és könyvtárhasználat.

Szótárak, lexikonok, enciklopédia. Önellenőrzés,
javítás, hézag, eltérülés, kitérülés, tisztázás,
vázlatírás, feleletterv.
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Tananyag, előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

Hatodik évfolyam
Páros és kisközösségi kommunikáció.

Verbális és nem verbális jelek, vokális jelek,
tekintet, mimikka, mozgásos kommunikáció,
gesztus, testtartás, térköz, emblémák.

Irodalom.

Eposz, legenda, széphistória, históriás énekek,
meseregény, fantáziairodalom, kalandregény,
ballada. Időmértékes és ütemhangsúlyos
verselés. Nézőpont.

Nyelv.

Képzés, jelezés, ragozás.
Metanyelv, terminológia. Képes diákszótár,
értelmező kéziszótár. Szófaji rendszer. Hangalak
és jelentés. Szállóigék. Határozószó, igekötő,
módosítószó, viszonyszó, indulatszó, átmeneti
szófaj, többszófajúság, szófajváltás.

Könyv- és könytárhasználat, szövegértés,
szövegalkotás.

Összefoglalás. Összegzés. Metaforikus szöveg.
Kötőszó. Tagolás. Önellenőrzés. Jellemzés.

Hetedik évfolyam.
Magán- és közéleti kommunikáció.

Nyelvi illem. Felszólalás, hozzászólás, érvelés,
alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás.

Irodalom.

Dal, elégia, óda, epigramma, ars poetica,
szerelmi panaszdal, búcsúdal, bujdosóének,
hazafias dal, toborzó, óda, himnusz, elégia,
rapszódia, elégia, anekdota, karcolat, tollrajz,
novella, napló, szónoklat, intelem, tragédia,
komédia, humor, paródia.

Nyelv.

Rendszermondat. Mondatrész, szószerkezet.
Állandósult szószerkezet. Mozaikszó.
Gondolatjel, kettőspont, pontosvessző.

Könyv- és könyvtárhasználat.

Szituációs gyakorlatok. Hangnem. Nézőpont.
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Tananyag, előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

Nyolcadik évfolyam.
Tömegkommunikáció.

Hír, kommentár. Tömegkommunikációs
eszközök. Kisközösségi kommunikáció.
Tudósítás, cikk, kommentár, kritika, glossza,
interjú, riport. Reklám, hirdetés, apróhirdetés.
Iskolarádó, iskolaújság, faliújság.

Irodalom.

Érvelés, bizonyítás, cáfolás. Részvét, igazság.

Nyelvtan.

Rokonértelműség. Azonosalakúság. Összetett
mondat. Ellentétes, választó, következtető,
magyarázó, okadó és kifejtő magyarázó mondat.
Többszörösen összetett mondat. Nyelvi játékok,
rejtvények.

Könyv- és könyvtárhasználat.

Hangnem- és nézőpontváltás. Monológ.
Szövegátalakítás, szövegtömörítés.

Véleményalkotás és értékelés.

Kritikai érzék. Kifejezőképesség. Olvasónapló,
könyvajánlás. Hozzászólás.
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Tananyag, előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

Idegen nyelvi kommunikáció.
Ötödik évfolyam - Európai Tanács által
meghatározott aktív és passzív lexikai egységek,
kétéves szakasz kezdeti pontja az A2-es szint
eléréséhez.

Kérdezés,
információkérés,
válaszadás,
információadás.
Személyek, állatok, tárgyak rövid jellemzése.
Azonosságok és különbségek leírása.
Események egyszerű leírása.
Érdeklődés hogylét iránt, fizikai, lelki állapot
leírása.
Utasítások követése és átadása.
Képesség, engedély, szükségesség, tiltás
kifejezése.
Véleményadás és kérés.
Udvarias kérés és megfelelő reagálás.
Tudás, nem tudás kifejezése.
Értés, nem értés kifejezése.
Szándék, akarat, szükségesség kifejezése.

Hatodik évfolyam – 800 aktív és 400 passzív
lexikai egység.

Szándék, akarat kinyilvánítása.
Emberek és tárgyak részletesebb leírása.
Bizonyosság és bizonytalanság egyszerű
kifejezése.
Engedély kérése, engedélyezés kifejezése,
tiltás.
Vélemény kérése és véleménynyilvánítás.
Interjúadás és riportkészítés.
Érdeklődés, javaslat.
Következtetések.
Események leírása, ok, okozat kifejezése.
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Tananyag, előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

Hetedik évfolyam – Európai Tanács által
meghatározott A2-es szint.
1300 aktív és 700 passzív lexikai egység.

Személyek külső és belső tulajdonságainak
leírása, összehasonlítása.
Események leírása az időbeli viszonyok
érzékeltetésével.
Tárgyak összefoglaló jellegű leírása (anyag,
méret, forma, felület, eredet, használat).
Javaslattétel.
Cselekedetek indoklása.
Érvelési szándékok kifejezése: véleménykérés,
véleménynyilvánítás, egyetértés, ellenvetés.
Tanácsadás.
Kívánság kifejezése.
Csodálkozás, meglepetés kifejezése.

Nyolcadik évfolyam – 1600 aktív és 800 passzív
lexikai egység.

Személyekkel,
eseményekkel
kapcsolatos
állásfoglalás, indoklás.
Események összefoglalása, cselekvéssorok
elmondása.
Tudakozódás, információkérés, reklamáció.
Modalitás:
óhajtás,
feltételezés,
következtetések
levonása,
lehetőség,
valószínűség,
valószínűtlenség
egyszerű
kifejezése.
Érvelés
a
különböző
kommunikációs
helyzetekben, érvek felsorolása.
Mások szavainak közvetítése.
Beszélgetés
jövőben
bekövetkező
eseményekről.
Kötelezettségek kifejezése.

Európai Tanács által kiadott B1-es szint teljes
szókészlete.
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Tananyag, előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

Országismeret, civilizáció.
Tájegység, nagyváros, főváros, jelképek,
5. évfolyam
nevezetességek, iskola, hagyományok, népzene,
Előzetes tudás az idegen nyelvi
táncok, nemzeti étel, növények, állatok, sportok,
kommunikációval megegyező.
szabadidő, híres ember, zene, képzőművészet.
6. évfolyam
Előzetes tudás az idegen nyelvi
kommunikációval megegyező.
7. évfolyam
Előzetes tudás az idegen nyelvi
kommunikációval megegyező.
8. évfolyam
Előzetes tudás az idegen nyelvi
kommunikációval megegyező.
Témák a négy tájegység szerint a négy év során.
Földrajzi elhelyezkedés, nevezetességek,
éghajlat, nagyvárosok, iskola, étkezés, sport,
szabadidő, híres emberek, zene, művészet,
egyéb sajátosságok.
Második idegen nyelv.
Előzetes tudás nem szükséges ötödik
évfolyamon. A többi évfolyamon az előző tanév
aktív és passzív nyelvi szókincse. Az Európai
Tanács által meghatározott A1 nyelvi szint
nyolcadik évfolyam végére a szóanyag
pedagógus által meghatározott szétosztása a
A tananyagban szereplő témák kifejtésének
négy évfolyam során.
szóanyaga kiegészül a „kommunikációs
szándékok” fejezetben említett kifejezésállománnyal.
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Tananyag, előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

Matematika.
Ötödik évfolyam – az általános iskola Nat által
meghatározott követelményrendszerében az első
négy évfolyam anyaga.
Szövegértés, szövegalkotás, logika.

Egyenlő, kisebb, nagyobb, több, kevesebb, nem,
és, vagy, minden, van olyan.

Természetes és racionális számok, egész
számok, törtek.

Számegyenesen, természetes szám, egész, tört,
tizedes tört, ellentett- abszolút érték, alaki érték,
helyi érték.

Számrendszerek.

Tízes és kettes számrendszer. Számkártya.

Műveletek.

Pozitív törtek, összeg, különbség, osztók,
többszörösök, felcserélhetőség,
csoportosíthatóság, kerekítés, becslés,
ellenőrzés.

Derékszögű koordináta rendszer.

Helymeghatározás.

Sorozatok.

Elemek.

Kör, gömb.

Mértani hely, távolság, sugár.

Síkidomok, sokszögek.

Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás,
térelemek. Szögletes mértani testek. Lapok, élek,
csúcsok, háló.

Mértékegységek, mérések.

Szabványmértékegység, háló, átváltás,
űrtartalom, hőmérséklet, mérőeszközök.

Valószínűségi játékok.

Esélylatolgatás, becslés, kísérlet.

Adatfeldolgozás.

Oszlopdiagram.

Átlagszámítás.

Átlag.
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6. évfolyam
Előzetes tudás minden egyes tananyagra
vonatkozóan részletes meghatározásra kerül az
ötödik osztály végén „A továbbhaladás optimális
feltételei” fejezetben.
Alakzatok.

Testek hálója. Transzformáció.

Tengelyes tükrözés, tengelyes szimmetria.

Tengelyes tükrözés, szimmetria.

Speciális háromszögek, négyszögek.

Belső és külső szögek. Parkettázás.

Kör.

Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő, körcikk,
körszelet.

Szerkesztések.

Szögmásolás, szögfelezés. Merőleges
szerkesztése.

Sokszögek kerülete, téglatest felszíne, térfogata. Kerület, térfogat, felszín.
Valószínűség-számítás.
Adatok rendszerezése.

Biztos, lehetséges, lehetetlen.
Leggyakoribb adat, szélső adatok.
Kördiagram.

Átlagszámítás.

Átlag.
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7. évfolyam
Előzetes tudás minden egyes tananyagra
vonatkozóan részletes meghatározásra kerül az
hatodik osztály végén „A továbbhaladás
optimális feltételei” fejezetben.
Szövegértés, szövegalkotás, logika, matematikai És, vagy, ha..akkor, nem, van olyan, minden.
modellalkotás.
Rendszerezés.

Elem, sorba rendezés, kiválasztás, kombináció.

Halmazelmélet.

Részhalmaz, kiegészítő halmaz, unió, metszet.

Kombinatorika.

Sorbarendezés, kiválasztás.

Hatványozás.

Hatványozás. Normálalak.

Arány.

Arány, aránypár, arányos osztás.

Százalékszámítás.

Százalékszámítás, kamatszámítás.

Egyenletek, egyenlőtlenségek.

Algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték.
Mérlegelv. Következtetés.

Hozzárendelés.

Hozzárendelés.

Lineáris és nem lineáris függvények.

Értéktáblázat, lineáris és nem lineáris függvény.

Sorozatok.

Számtani sorozat.

Szögpárok, szögszerkesztések.

Egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő
szögek, nevezetes szögek, szögfelezés,
szögmásolás, egybevágóság.

Középpontos tükrözés, szimmetria.

Középpontos tükrözés, szimmetria.

Háromszögek, négyszögek, kör területe,
kerülete.

Kerület, terület, paralelogramma, trapéz, deltoid.

Hasáb és henger felszíne, térfogata.

Három – és négyszög alapú egyenes hasábok
hálója. Forgáshenger.

Valószínűség-számítás.

Gyakoriság, relatív gyakoriság.

Adatok rendszerezése.

Adatsokaság, grafikon.
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8.évfolyam
Előzetes tudás minden egyes tananyagra
vonatkozóan részletes meghatározásra kerül az
hatodik osztály végén „A továbbhaladás
optimális feltételei” fejezetben.
Logikai műveletek, bizonyítások.

Sejtés, kísérletezés, módszeres próbálkozás,
cáfolás.

Szöveges feladatok.

Megoldási terv.

Halmazelmélet.

Halmazműveletek, halmazokba rendezés.

Kombinatorika.

Fadiagram, útdiagram.

Műveletek racionális számokkal.

Véges, végtelen, tizedes törtek.

Négyzetgyök.

Négyzetgyök.

Egyenletek.

Algebrai egész. Szorzattá alakítás, Helyettesítési
érték. Alaphalmaz, megoldáshalmaz.

Függvények.

Értelmezési tartomány, értékkészlet.

Mértani testek.

Gúla, gömb, kúp, forgáskúp.

Eltolás, vektorok.

Eltolás, irányított szakasz, két vektor összege,
különbsége.

Középpontos nagyítás, kicsinyítés.

Hasonlóság.

Pitagorasz tétele.

Pitagorasz.

Valószínűség számítás.

Valószínűség, előzetes becslés, szemléltetés.

Adatok rendszerezése.

Adathalmaz, módusz, medián.
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Történelem
5. évfolyam
Előzetes tudás: nem szükséges.
Az őskor története.

Forrás, időmérés, időszámítás, előd, gyűjtögető,
vadászó, halászó ember, földművelő,
állattenyésztő, mesterség, csere, természeti nép,
varázslat, hiedelem.

Az ókori Kelet története.

Civilizáció, piramis, írás, hieroglifa, mítosz,
monda, szimbólum, kalligrafikus jelek.

Az ókori görögök élete.

Olimpiai játékok, demokrácia, katonaállam,
kereskedelem, népgyűlés.

Az ókori Róma.

Köztársaság, hadvezérek, csaták, pun,
népvándorlás, kereszténység.

A magyar történelem kezdetei.

Kárpát-medence, honfoglalás, eredet, őshaza,
vándorlás, hitvilág, vérszerződés.
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6.évfolyam
Előzetes tudás: minden tananyagrészre
vonatkozólag az ötödik évfolyam végén „A
továbbhaladás optimális feltételei”-nél
megfogalmazva.
Képek a középkori Európa életéből.

Középkor, udvar, birodalom, örökös, várak,
lovag, hadjárat, keresztes hadjárat, rendiség.

Magyarország az Árpádok idején.

Letelepedés, kalandozó hadjáratok, államalapító,
aranybullák, tatárjárás, újjáépítés, emlékek.

Virágzó középkor Magyarországon.

Lovagkirály, lovagi játékok, hatalom, válság,
megszilárdulás, művelődés, járványok,
könyvnyomtatás, elfoglalás, három részre
szakadás.

Az újkor kezdetén.

Felfedezők, hódítók, őslakók,
világkereskedelem, világbirodalom, polgári
forradalom.

Magyarország az újkor kezdetén.

Várháború, hódoltság területe, hitújítás, végvár,
szabadságharc.
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7. évfolyam
Előzetes tudás: minden tananyagrészre
vonatkozólag az hatodik évfolyam végén „A
továbbhaladás optimális feltételei”-nél
megfogalmazva.
A polgári átalakulás kora.

Felvilágosodás, ipari forradalom,
következmény,munkásság, tőkések.

A XVIII. századi Magyarország.

Soknemzetiség, érdek, arisztokrata családok.

A polgárosodás kezdetei Magyarországon.

Országgyűlés, reformprogram, törvények,
toborzó beszéd, szónoklat.

Nemzetállamok kora.

Polgárháború, oktatásügy, egészségügy,
szociálpolitika, ipari termelés,
munkásmozgalom.

A dualizmus kora.

Szabadságharc, kiegyezés, gazdasági
felzárkózás, dualista, millenium.

Az első világháború.

Háború kitörése, front, hátország.
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8. évfolyam
Előzetes tudás: minden tananyagrészre
vonatkozólag az hetedik évfolyam végén „A
továbbhaladás optimális feltételei”-nél
megfogalmazva.
A világ az 1920- as és 1930-as években.

Küzdelmek, parlament, gazdasági világválság,
nácizmus.

Magyarország a két világháború között.

Forradalom, ellenforradalom, trianon,
konszolidáció, gazdasági világválság,
külpolitika.

A második világháború.

Totális háború, megszállás, hatalomátvétel.

A globalizálódó világ.

Kétpólusú világ, globalizálódás, harmadik világ,
világgazdaság, integráció, polgári jogok.

Magyarország története napjainkig.

Blokk, koalíciós évek, sztálinizmus,
rendszerváltozás.

Állampolgári ismeretek.

Polgár, állam, politikai rendszer, emberi jogok,
társadalmi kötelezettségek.
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Természetismeret 5-6. évfolyam
Előzetes tudás:
Tapasztalatszerzés a kertek növényeiről
irányított megfigyelések által.
Kertművelési gyakorlati tapasztalat.
Háziállatok irányított megfigyelése.
Halmazállapotokkal kapcsolatos vizsgálódások.
Földfelszíni formák ismerete.
Irányított megfigyeléssel szerzett tapasztalatok
az erdő növényzetéről.
Irányított megfigyelések az ember szervezetéről.
Kertek növényei.

Zöldségfélék, gyümölcsök, gyümölcsfák,
dísznövények nevei, részeinek elnevezése.

Kertművelés.

Növények ültetésével, gondozásával kapcsolatos
kifejezések: ültetés, locsolás, permetezés, mag,
hagyma, metszés, szüretelés.

Állatok a házban és a ház körül.

Legismertebb háziállatok neve, testrészei: kacsa,
liba, tyúk, kakas, házisertés, ló, szarvasmarha,
kutya, macska, pulyka.

Fény, levegő, gázok, szilárd anyagok.

Súly, tömeg, keménység, szilárdság. Hőterjedés.
Halmazállapot-változás. Hőtágulás.

Kölcsönhatások.

Mágneses, elektromos, termikus, mechanikai,
optikai, gravitációs.

Az energia.

Testek energiája, energia-források, energiatakarékosság.

A földfelszín változásai.

Felszínformák, domborzati elemek, hegységek,
kőzetek, felszínformáló erő, folyó- és állóvizek.

Napi és évi ritmusok.

Föld, égitest, időjárás, éghajlat.

Az erdő élete.

Erdők élőlényeinek neve.

Az ember szervezete.

Testrészek nevei, bőr, mozgás, táplálkozás,
légzés, anyagszállítás, anyagkiválasztás,
szaporodás.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

46

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Tananyag, előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

Fizika
7-8. évfolyam
Előzetes tudás: Irányított tapasztalatszerzés a
testek mozgásáról, a nyomásról, az elektromos
áram szerepéről, a Naprendszer működéséről.
Egyenes vonalú egyenletes mozgás.

Mozgás, viszonylagosság, anyagi pont, pálya, út,
elmozdulás, sebesség, menetidő.

Egyenletesen változó mozgás.

Gyorsulás, átlag- és pillanatnyi sebesség,
traffipax.

Testek tehetetlensége és tömege.

Tehetetlenség törvénye.

Erő és mozgásállapot változás.

Erő.

Erőfajták.

Gravitációs erő. Súlytalanság. Súrlódás.
Közegellenállás.

Egy testre ható erők együttes hatása.

Erőegyensúly. Erő-ellenerő.

A mechanikai munka és energia.

Munka, egyszerű gépek, egyensúly.

Szilárd testek által kifejtett nyomás.

Hidrosztatikai nyomás.

Folyadékok és gázok.

Közlekedő edények, hajszálcsövesség.

Archimédes törvénye.

Nyomás, felhajtóerő.

Hőtani alapjelenségek.

Energiaváltozás, munka, hő.

Hő és energia.

Hőmérséklet.

Halmazállapotok.

Energia-megmaradás.

Hőterjedés.
Hőtágulás.
Égéshő, fajhő. Olvadás, fagyás, párolgás, forrás,
szublimáció, lecsapódás.
Energiatakarékosság. Szigetelés.

Fosszilis energia.

Energia-takarékosság.

Sztatikus elektromosság.

Vezetők, szigetelők, áramerősség, töltés,
áramkör, feszültség, Ohm törvénye, ellenállás,
Faraday cella.

Elemek és akkumulátorok.

Elektromos áram mágnese hatása, elektromos
motor, hőhatás, vegyi hatás, munka-teljesítmény,
elektromos fogyasztás.

Munka és energia.
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Tranzisztortól a ledig.

Indukció, Lenz törvénye, váltakozó áram,
generátor, dióda, tekercs és kondenzátor,
transzformátor.

Frekvencia és energia.

Fény, visszaverődés, tükrök, fénytörés, lencsék,
fényképezőgép, vetítő, rádió, televízió,
mikrohullámok.

Fényenergia.
Hanghullámok.

Frekvenciák, rádióamatőrség, hangszerek,
felhangok, félhangok.

Föld, Hold.

Kvantum, atom, bolygók, Naprendszer,
Tejútrendszer.
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Kémia
7-8. évfolyam
Előzetes tudás: Irányított megfigyelések az
anyagi részecskékről, elemekről. Háztartásban
szervetlen és szerves vegyületek felismerése és
vizsgálata.
Gáz, folyadék, szilárd keverékek
tömegszázalékos összetétele.

Oldat higítása, töményítése, keverése, oldódás
energiaviszonyai, keverékek.

Az atom, vegyjel, periódusos rendszer.

Elemi, kémiai részecskék. Töltés, töltésszám,
elektronhéj, vegyérték elektron, relatív
atomtömeg, tömegszám, periódusos rendszer,
rendszám, periódus, főcsoport, mellékcsoport,
nemezgáz szerkezet.

Fémek, nemfémek. Fémes kötés, fémrács.
Kovalens kötés, atomrács, molekularács.

Atomrács, ionrács, molekularács, mól, tömeg.
Részecskeszám, delokalizált elektronfelhő,
elektronpár, elektronnegativitás, apoláris, poláris
kötés, dipólus molekula.

Fém és nemfémoxidok. Ionkötés, ionrács,
ionvegyületek.

Molekula- és ionvegyületek. Egyesülés, bomlás,
endoterm, exoterm, redoxi-reakciók.

Savak, bázisok.

Ph indikátor, egyenletek, anyagnevek,
savmaradék ionok, közömbösítés.

Sók.

Kalcium és magnéziumsók, kőzetalkotók,
cement, gipsz, kősó, kálisó, műtrágyák, szóda.

Háztartási vegyszerek használata.

Méregjel, hypó, klórmész, vízkőoldó.

Szerves anyag fogalma.

Szerves vegyületek. Szénhidrogének.
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Biológia
7-8. évfolyam
Előzetes tudás: minden egyes témakörben a
természetismeret tantárgy 5-6. évfolyamán
megfogalmazott tudás „ A továbbhaladás
optimális feltételei” címszó alatt.
A földi élővilág általános jellemzése.

Életközösségek, emberi tevékenység, ember
felelőssége, környezetvédelem,
környezetelemzés, fogyasztóvédelem,
földtörténeti korok.

Az övezetek élővilága.

Élővilág, élőhely, életközösségek, biomok,
Élőlények tűrőképessége. Anyagforgalom,
energiaáramlás, anyagok körforgása, esőerdők,
szavanna, sivatag, tajga.

Az állatok.

Szivacsok, csalánozók, gyűrűsférgek,
puhatestűek, ízeltlábúak, gerincesek. Gerinctelen
állatok. Kültakaró. Táplálkozás, légzés,
anyagszállítás, szaporodás.

Az emberi szervezet felépítése és működése.

Sejt. Hámszövet. Kötő- és támasztószövetek:
laza rostos kötőszövet, ín-, zsír-, porc- és
csontszövet. Mozgásszervrendszer,
csontkapcsolatok. Csont- és vázizmok.
Tartáshibák. Csontritkulás, Izmok, mozgás.
Szervek. Élelmiszerek tápanyagtartalma.
Tápcsatorna. Légutak, gázcsere. Szív. Vér- és
nyirokkeringés. Kiválasztás. Idegrendszer.
Hallás. Egyensúly érzékelés. A szomatikus és
vegetatív idegrendszer.
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Földrajz
7-8. évfolyam
Előzetes tudás: természetismeret 5-6.
évfolyamában „a továbbhaladás optimális
feltételei” címszó alatt a témákra vonatkozó
meghatározások.
Tájékozódás a földtörténetben.

Földtörténet korszakai.

Afrika természetföldrajza, társadalom- és
gazdaságföldrajza.

Felfedezők, domborzati térkép, kutatás,
felszínfejlődés, népességföldrajz.
Ásványkincsek, energiahordozók, ipar. Földrajzi
helyek nevei.
Nevezetes szélességi körök. Ózonlyuk. Globális
felmelegedés. Földrajzi helyek nevei.

Ausztrália és Óceánia, sarkvidékek.
Amerika földrajza.
Ázsia földrajza.
Európa földrajza.
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Ének-zene
5. évfolyam
Előzetes tudás: Az általános iskola első négy
évének ének-zenei fejlesztésének megfelelően
angol és magyar nyelvű gyermekdalok, népi
gyermekjátékok, énekes játékok, ritmikai és
szolmizációs ismeretek.
Népdalok.

Régi stílusú népdal. Sorszerkezet, ereszkedő
dallamvonal, kvintválasz. Új stílusú népdalok:
visszatérő sorszerkezet, kupolás dallamvonal,
dudanóta, népi zenekar. Népi hangszerek: duda,
tekerő, cimbalom, citera.

Műdalok, reneszánsz és barokk zeneművek,
egyszerűbb többszólamú művek.

Műdal, reneszánsz, barokk. A dalok szövege.
Reneszánsz és barokk zene hangszerei: lanto,
csemballo, orgona.

Barokk zene műfajai.

Concerto, oratórium, szvit, fúga.

Amerikai spirituálék, brit korálok.

Spirituálé, korál. Dalok szövege.

Szózat. Himnusz.

A szózat, himnusz szavak jelentése.

Ritmikai fogalmak.

Alkalmazkodó ritmus, tizenhatod és
kombinációi, szünetjel, kis éles és nyújtott
ritmus.

6. évfolyam
Előzetes tudás: az ötödik osztályos ének-zene
tananyag végén „a továbbhaladás optimális
feltételei” címszó alatt meghatározva.
Magyar, angol, amerikai, nemzeti, etnikai
kisebbségek dalai, népdalok.
Klasszikus műdalok, népies műdalok, históriás,
történeti énekek előadása.

Summa, nóta, szerenád. Dalok szövege.
Kánonok, biciniumok. Frazeálás. Intonáció.
Történeti ének. Kuruc kori dal, verbunkos dal.

Ritmikai ismeretek.

Felütés, csonka ütem, triola, oktáv.

Forma.

Periódus, szimmetria, szonátaforma.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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7. évfolyam
Előzetes tudás: a hatodik osztályos ének-zene
tananyag végén „a továbbhaladás optimális
feltételei” címszó alatt meghatározva.
Magyar, angol, amerikai, nemzeti etnikai
kisebbségek dalai. Angol, amerikai himnusz.

A dalok szövege.

Romantikus dalok énekes előadása. Romantikus Opera. Ária. Duett. Nemzeti opera. Rapszódia.
zenemű és opera részletek.
Szimfonikus költemény. Romantikus dal. Mise.
A szimfonikus zenekar hangszerei.
Ritmusértékek és szüneteik.
Kis nyújtott ritmus. Kis éles ritmus.
Hangközök ismerete, szolmizált éneklése.

Kézjelek.

8. évfolyam
Előzetes tudás: a hetedik osztályos ének-zene
tananyag végén „a továbbhaladás optimális
feltételei” címszó alatt meghatározva.
Magyar, angol, amerikai nemzeti etnikai
kisebbségek dalai.

Többszólamú művek. Afroamerikai népzene.

Bartók, Kodály, Bárdos műveinek énekeinek
szemelvényei.

A művek szövege.

Kortárs zene.

Elektromos hangszerek.
Polifon, homofón, tonalitás, bitonalitás, ragtime,
blues, jazz, rockzene és egyéb zeneműfajok.

Tánc és dráma
5-6. évfolyam
Előzetes tudás: magyar nyelv és irodalmi
korosztálynak megfelelő műveltség és
nyelvhasználat. Minden évfolyamon a célnyelv
tanórákon tanult szókincs angol nyelven.
Mese vagy történet a színpadon.
Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok.
Bábjáték.
Árnyjátéktechnikák.
Beszédtechnikák, mozgás és zenés gyakorlatok,
egyensúly- és bizalomgyakorlatok.
Dramatikus, alakoskodó népi játékok.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Szerep, előadás, karakter.
Monológ, dialóg.
Egypálcás marionett. Botos báb.
Kezes és egész alakos árnyjáték.
Bizalomjáték.
Busójárás, kiszehajtás, betlehemezés.
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Rajz és vizuális kultúra
5. évfolyam
Előzetes tudás: ábrázolási képesség különböző
technikákkal élmény és megfigyelt kompozíció
alapján: rajzeszközök, festés. Tárgykészítésben
gyakorlat: agyag és dekorációk készítése.
A festészet, szobrászat és grafika története.

Mágikus világkép, törzsi művészet, antik görög
és római művészet, egyiptomi művészet.
Kalligráfia, hieroglifa.

Színtaapasztalatok gazdagítása.

Színkeverés, színárnyalatok. Telt színek, tört
színek, hideg-meleg színek.

Épületek funkciója. Az építészet története.

Kultikus és lakóépületek. Külső és belső
térhatás. Térlefedési és tértagolási módszerek.
Boltozatok, kupola. Statika. Monumentális
kőépítmény. Törzsi lakóépületek. Zikkurat, Istar
kapu, piramisok, Knosszoszi palota.
Oszloprendek. Akropolisz, Parthenon. Római
építészet: Pantheon, Colosseum, vízvezeték,
diadalív. Római kori építészet: Aquincum,
Amfiteátrum.

Művészettörténeti korok tárgykultúrája.

Pattintott kőeszközök, edénykészítés,
agyaghurka, korongozás, görög vázák.

6. évfolyam
Előzetes tudás: ötödik osztályos tananyag végén
„a továbbhaladás optimális feltételei” cím alatt
meghatározva.
Ókeresztény és bizánci művészet.
Ősi magyar művészet.
Román és gótikus művészet.
Reneszánsz. Technikák.
Öltözetek a különböző korokban.
Nyomtatás.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Olajfestmény, tempera, akvarell, freskó, mozaik,
színes üvegablak. Korok építészete.
Stílusjellemzők. Karakterábrázolás.
Hangulatkeltés. Perspektíva. Kompozíció.
Hangsúlyozás. Kidolgozottság. Kontrasztok.
Selyem, textil, lenvászon, pamut, gyapjú.
Öltözetek nevei.
Gutenberg, könyvnyomtatás, fametszet,
rézmetszet, rézkarc, linometszet, papírmetszet.
Kódexek, miniatúrák.

54

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Tananyag- előzetes tudás

Kulcsfogalmak, fogalmak

7. évfolyam
Előző tudás: hatodik osztályos tananyag végén
„a továbbhaladás optimális feltételei” cím alatt
meghatározva.
Festészet, szobrászat, grafika története.

Barokk kor. Klasszicizmus. Romantika.
Realizmus. Impresszionizmus.
Posztimpresszionizmus.
Pasztell. Arányok. Tónusok. Plasztika,
térbeliség. Formakapcsolatok.

Portré.

Karakterábrázolás. Testbeszéd, mimika.
Kiállítás.

Építészet, tárgykultúra.

Városképek. Belső téralakítás. Lakberendezés.

Színkontrasztok, színharmóniák.

Hőfok kontraszt. Tónuskontraszt. Színreflex.

Ábrák.

Folyamatábra. Szerkezeti ábra. Magyarázó rajz.
Műszaki rajz. Grafikonok, diagramok.Térképek.

Fotó.

Fényképezés. Camera obscura. Hagyományos
ésdigitális fényképezése. Fénymásolás.

Tömegkommunikáció.

Újságok, magazinok, napilapok, folyóiratok.

8. évfolyam
Előző tudás: hetedik osztályos tananyag végén
„a továbbhaladás optimális feltételei” cím alatt
meghatározva.
Művészettörténet.
Technikák.

Szecesszió. Vadak, expresszionizmus, kubizmus,
futurizmus, konstruktivizmus, szürrealizmus,
dadaizmus.
Kollázs. Montázs.

Múzeumpedagógia.
Gyűjtemények. Kiállítás. Állandó és időszakos
kiállítás.
Építészet, tárgykultúra.
Fotó, film, videó.
Tömegkommunikáció.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Modern építészet. Organikus építészet.
Formatervezés, design. Tárgykészítés
természetes anyagokkal. Dekoráció.
Fotó műfajai. Filmes műfajok. Animációs
technikák. TV. Internet.
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Technika és életvitel
5. évfolyam
Előzetes tudás: Térkép szerepe, értése,
alaprajzok szerepének ismerete.
Természetes és mesterséges környezet.

Ember átalakító tevékenysége. Természetes
környezet. Technikai környezet.

Tervezés, ábrázolás, modellezés, makettezés.

Makett. Modell.

Anyagok.

Anyagok formálhatósága, alakíthatósága,
felhasználása. Kéziszerszámok. Faanyagok,
fémek. Kerámia. Csempe. Porcelán. Üveg.

Lakóépületek. Lakberendezés.

Lakás funkciói, szerkezete, térszükséglet. Tipi,
könnyűszekezetes ház, faház, kőház, téglaház.
Lakótér helyiségei. Nyílászárók, árnyékolás,
világítás.

Közművek, energia, komfort.

Elektromosság. Energiaszükséglet. Hőszigetelés.
Szelektív hulladékgyűjtés. Gázfogyasztás.
Fogyasztóvédelem.

Kert.

Kerti szerszámok. Talajművelés. Növények.

6. évfolyam
Előzetes tudás: az 5. évfolyam tananyagának
végén a „továbbhaladás optimális feltételei” cím
alatt meghatározva.
Háztartási munkák, munkamegosztás a
családban. Háztartási gépek.

Háztartási munkák nevei, gépek nevei.
Tisztaság. Higiénia. Takarítás. Fertőtlenítés.

Öltözködés.

Ruhaneműk készítése, ápolása.

Közlekedés.

Közlekedési eszközök nevei. Gyalogos
átkelőhely. Utcai jelzőlámpa. Sorompó.
Gépjárművek nevei. Speciális járművek nevei.
Gyalogos közlekedés. Tömegközlekedés.
Kerékpározás technikája, kerékpár részei.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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7. évfolyam
Előzetes tudás: az 6. évfolyam tananyagának
végén a „továbbhaladás optimális feltételei” cím
alatt meghatározva.
Közműrendszerek.

Energia.

Közmű. Energiatermelés és felhasználás.
Vízvezeték-rendszer. Fűtési rendszerek.
Egyedi, központi és távfűtés.
Energiaellátó rendszerek. A lakás elektromos
hálózata. Energiatakarékosság,
környezettudatosság az energiagazdálkodásban.
Az áram élettani hatása: hőhatás, mágneses
hatás, vegyi hatás.

Vízhálózat.

Vízvezetékrendszerek. Ivóvíz. Csatorna,
szennyvíz.

Kommunikáció.

Információ. Telefon, internet, számítógép, DVD
lejátszó, videokamera.

8. évfolyam
A média tantárgy tananyaga
Előzetes tudás: hetedik évfolyam technika
tantárgy kommunikáció fejezetének ismerete.
Kommunikáció a mindennapokban.
Kép- és hangrögzítés eszközei.

Verbális és nonverbális kommunikáció.
Arckifejezések, gesztusok, testtartás, beszéd és
hanghordozás.
Hagyományos és digitális kép- és hangrögzítés.

Tömegkommunikáció eszközei.

Információáramlás. Nyomtatott és elektronikus
sajtó. Rádió, televízió. Tömegbefolyás.
Tömegmanipuláció. Reklám. Marketing. Média.

A film kifejezőeszközei.

Dialógusok, narráció. Karakterek, szereplők,
környezet. Plánok, kameramozgás. Vágás,
tempó, ritmus. Hangok, zajok, zene.
Dramaturgia. Sztereotípiák.

Internetes kommunikáció.

Globalizálódás. Internet.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Testnevelés és sport
5. évfolyam
Előzetes tudás:
Megfelelő mozgásfejlettség a korosztályi
sajátosságokhoz képest a Nat-ban előírt
fejlesztési struktúra által az általános iskola 1-4.
osztályának fejlesztési feladatai által.
Alakzatok, testfordulatok, kéziszergyakorlatok,
gimnasztika.

Sorakozás, egyes, kettes oszlop, igazodás,
takarás, vigyázz és pihenj állás, testfordulatok,
labdagyakorlat, ugrókötél- gyakorlat,
karikagyakorlat.

Járások, futások, dobások.

Futás, akadálypálya. Gyorsfutás, iramfutás,
kitartó futás, váltófutás. Hajítások, lökések,
vetések.

Kosárlabda.

Alapállás, labdafogás, labdavezetés.

Labdarúgás.

Labdaátvétel. Lövés, kapu. Labdavezetés
belsővel. Fejelés. Szöglet.

Úszás.

Úszásnemek. Teljesítménynövelés.

Torna.

Támaszhelyzetek, kúszás, mászás,
egyensúlygyakorlatok.

Korcsolyázás, szánkózás, játék a hóban, jégen.

Korcsolya, szánkó, célbadobás, hóember-építés.

6. évfolyam
Előzetes tudás: ötödik évfolyam végén a
„továbbhaladás optimális feltételei”-nél
szerepel.
Rendgyakorlatok, gimnasztika.

Táv- és térköz. Megindulás, vonulás, megállás.
Izomcsoportok, testrészek. Nyújtás, tartásjavítás.

Atlétika. Torna.

Futások, szökdelések, rajtok, szekrény, fel- le
ugrások, sorozatugrások, magas- és távolugarás,
hajítások, lökések, dobások. Támaszhelyzetek.
Egyensúly gyakorlatok.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Kosárlabda.

Sarkazás. Egykezes felső átadás. Kosárra dobás
helyből. Védekező mozgás.
Csüd. Kapus. Alapállás. Guruló és félmagas
labdák elfogása.

Labdarúgás.
Röplabda.

Nyitás. Ütés. Mérkőzés.

Baseball.

Méta. Ütés, elkapás, labdáért futás. Baseball
labda és kesztyű.

Úszás.

Bemelegítés. Gyakorlás. Úszásnemek.

Téli sportfoglalkozás.

Téli sportok nevei és sajátosságainak
megnevezései.

7. évfolyam
Előzetes tudás: hatodik évfolyam végén a
„továbbhaladás optimális feltételei”-nél
szerepel.
Rendgyakorlatok, gimnasztika, atlétika.

Menetsebesség. Ellenvonulások.
Szabadgyakorlatok. Állórajt. Térdelőrajt. Futás,
Kislabdahajítás. Súlylökés. Váltófutás.
Támaszhelyzetek. Terpeszátugrás.

Kosárlabda.
Röplabda.
Baseball.
Labdarúgás.

Fektetett dobás. Büntetődobás.
Lecsapás.
Ütő- dobótechnikák.
Alapszerelés.

8. évfolyam
Előzetes tudás: hetedik évfolyam végén a
„továbbhaladás optimális feltételei”-nél
szerepel.
Rendgyakorlatok, gimnasztika, atlétika, torna.

Testfordulatok, futás, tartásjavítás,
támaszhelyzetek, támaszugrások.

Kosárlabda.

Emberfogásos védekezés. Tempódobás.
Indulócsel.

Labdarúgás.

Támadójáték. Emberfogásos védekezés.

Úszás.

Hosszútávúszás. Természetes vízben úszás.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Informatika
5. évfolyam
Előzetes tudás: számítógép funkciója.
Kommunikáció a számítógéppel. Internetes és
mobilkommunikáció.

Internet, postafiók, levelezés, keresőprogram.

Rajzos-szöveges dokumentumkészítés.

Szöveg, jelek, szimbólumok, beillesztés, mentés,
nyomtatás, formázás.
Szövegszerkesztés. Meghívó, plakát.

Média letöltése.

Letöltőprogram.

Adatok közlése és keresése az interneten.

Digitális tudásbázis-rendszer.

Könyvtár.

Keresőkérdések. Gyűjtőmunka.
Információkeresés.

Média.

Elektronikus könyv.

6. évfolyam
Előzetes tudás: ötödik évfolyam végén a
„továbbhaladás optimális feltételi”- nél
megfogalmazva.
Hardver- és szoftverkörnyezet.

Háttértár, billentyűzet, egér.

Kommunikáció a számítógéppel.

Mozgás könyvtárak között. Könyvtárszerkezet
kialakítása. Víruskeresés- és védelem.

Rajzos-szöveges dokumentumkészítés.

Színek, kitöltési effektusok. Vágólap.

Szövegkészítés.

Szövegszerkesztő. Utazási leírás készítése.

Multimédiás elemek szerkesztése.

Média lejátszása. Prezentációs program.

Adatbázisok, adatok.

Adatgyűjtés, csoportosítás. Diagramolvasás.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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7. évfolyam
Előzetes tudás: hatodik évfolyam végén a
„továbbhaladás optimális feltételi”- nél
megfogalmazva.
Adatok kezelése. Adatbázisok.

Adatgyűjtés. Diagramok. Digitális tudásbázisrendszer.

Problémamegoldás.

Egyszerű problémák megfogalmazása.
Tervkészítés adott folyamat leírására.

Algoritmizálás, programozás.

Szekvenciák létrehozása. Értékadás. Eredmény.

8. évfolyam
Előzetes tudás: hetedik évfolyam végén a
„továbbhaladás optimális feltételi”- nél
megfogalmazva.
Multimédiás elemek szerkesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Faliújságok, oktatási bemutatók, szöveg-képanimáció együttes alkalmazása. Sablonok.
Minták.
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Osztályfőnöki óra
5-6. évfolyam
Előzetes tudás: együttműködési készség és
alkalmazkodási képesség megléte.
Közösségépítés.

Csapatmunka. Közös projekt. Együttes
osztálymunka.

Munkamegosztás.

Felelős szerepvállalás. Megbízhatóság.
Segítőkészség. Osztályrendezvény.

Tanulás tanítása.

Önfejlesztés. Tanulástechnika. Ötletroham.

7-8. évfolyam
Előzetes tudás: kooperatív csapatmunkára való
képesség, együttműködési képesség és önállóság
a korosztálynak megfelelő szinten. Lényeglátás
képessége a korosztálynak megfelelő szinten.
Pályaorientáció.

Személyiség-kibontakoztatás. Tulajdonságok,
képességek és készségek. Szakmák, hivatások,
munkakörök, életpályák.

Fogyasztóvédelem.

Reklám. Realitás-vizsgálat. Kooperatív
csapatmunka. Szituációs játékok.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Erkölcstan
Előzetes tudás: képesség az élet szépségeinek a
keresésére és az állandó törekvésre az élet teljes
kezelésére a jóra való törekedés jegyében.
5-6. évfolyam
Test és lélek egysége.

Szomatikus tünetek. Test és lélek közös
katarzisélménye a fejlődésben. Ép testben ép
lélek, ép lélek segít az ép testhez.

Emberi kapcsolatok.

Szeretet, szerelem, empátia, ráhangolódási
képesség, rajongás.

Kapcsolatok a kortárs közösségben.

Beilleszkedés a közsségbe. Építő egymásra
utaltság.

Társadalmi együttélés.

Társadalmi csoportok, szerepek. Társadalmi élet.
Középpont és periféria.

7-8. évfolyam
A technikai fejlődés hatásai.

Ember és természet közötti kapcsolat. Emberi
tevékenység. Ember és természet harmóniája.

A világegyetemet megismerni vágyó ember.

A világegyetem és az ember kapcsolata. A
bolygó és a világegyetem.

Önismeret.

Kibontakoztatott személyiségszerkezet.
Életfeladat. Képességek és készségek.
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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 megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi
tárgy tanulását segíti. Alapvető célja és feladata a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt
életben használandó olvasni és írni tudás (szövegértés, szövegalkotás) gondozása és
továbbfejlesztése. A diákok az iskoláztatás e négy évében igen nagy lépést tesznek/tehetnek a
szociális érésben, önmagukra eszmélésben, kortársaik megismerésében, környezetük
összefüggéseinek megértésében. E szakasz alapozza meg viszonyukat a nemzeti kultúrához, melyen
keresztül átélhetik a magyar nyelv és a magyar kultúra elválaszthatatlanságát.
A tanítás beszélgetések és olvasmányok révén tartalmakkal tölti fel az érzelmi kapcsolatok iránti
igényüket, átélhetik 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. Sok lehetőséget nyújtanak tantárgyaink a kritikus
gondolkodás fejlesztésére: a problémamegoldó és a fogalmi gondolkodásra, a térben és időben való
tájékozódásra, az ellentétek, párhuzamok és ok-okozati viszonyok feltárására.

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.
Az 5-6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti a korábbi iskolafokon kialakult szóbeli és írásbeli
képességeket: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegműfajok
megértését, az írást, a sokirányú kreativitást. Az 5-6. évfolyam irodalmi és nem irodalmi szövegek
feldolgozásával bevezeti a gyermeket az anyanyelv életének, a magyar nyelv használatának
megértését elősegítő rendszerébe olyan módon is, hogy megismerteti a magyar irodalom néhány
összetettebb emberi kapcsolatokat megjelenítő, nagyobb lélegzetű klasszikus művével. Ezáltal építi
tovább a gyermek társas nyelvhasználati, fogalmi gondolkodásbeli, érzelmi, ízlésbeli, erkölcsi
műveltségét.
A 7-8. évfolyam már a következő iskolafokozat tanulmányaira készít elő. A művelődés szokásai és
alapszerkezete ebben az életszakaszban alakul ki. Mind nyelvi, mind az irodalmi nevelés feladata a
diákok érzelmi, szociális és intellektuális érésének támogatása: a nyelvhasználati, a grammatikai, a
jelentéstani témák és az irodalmi olvasmányok módot adnak erre. A felkészítésnek elő kell segítenie
mind az irodalmi kifejezésformák sajátosságainak befogadását, az irodalmi műveltséghez tartozó
tudás elsajátítását, mind a saját régió, a lakóhely kulturális értékeinek megbecsülését, az esztétikai
jellemzők fölfedezését a mindennapokban, a tárgyi és az emberi környezetben.
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
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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
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
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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 10 -14 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.
Az irodalmi műveltség kialakításának része a klasszikus és kortárs magyar irodalom különféle
epikai, lírai, drámai műveinek változatos feladathelyzetekben való feldolgozása, esztétikai
jellemzőik tudatosítása; az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum
felismerése különféle műfajokban, más művészeti ágakban. Az irodalmi művek jobb megértésének
és a kommunikációs képességek fejlődésének fontos terepe a drámajáték, a dramatizálás,
színdarabok előadása. Az irodalmi műveltség magában foglalja az ítéletalkotás képességét a
népszerű irodalom szerepéről, értékéről, sajátos eszközeiről is. Az irodalmi nevelés célja, hogy
felkeltse a tanulókban az önálló olvasmányválasztás igényét, a tárgyalt művekről önálló
véleményalkotásra buzdítsa őket és a művekkel kapcsolatos érzelmeik, gondolataik olyan
megfogalmazására késztesse, amely a személyes élmény kifejezésének és az elméleti ismeretek
felhasználásának képességét egyaránt bizonyítja.
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
Célok és feladatok:
Az olvasni és írni tudás (szövegértés, szövegalkotás) gondozása és továbbfejlesztése.
Az önismeret, az önművelés és a kritikus gondolkodás fejlesztése az irodalmi olvasmányok
segítségével.
Bevezetés az anyanyelv életének ismeretébe.
Az irodalom néhány klasszikus művének megismertetése.
Felkészítés a középfokú tanulmányokra.
Követelmények:
A kulturált nyelvi magatartásra való felkészítés.
A szövegértés fejlesztése.
A szövegalkotás képességének folyamatos fejlesztése.
A tanulási képesség fejlesztése.
A magyar nyelv életének és rendszerének ismerete. Annak a megláttatása, ahogy szépsége,
hatása és a nyelvi kifejezésmód kapcsolatban van egymással.
9. Olvasóvá nevelés, kapcsolatteremtés az irodalmi művek és a diákok aktuális életproblémái
között.
10. Klasszikus és kortárs irodalmi művek feldolgozása.
11. Az önálló olvasmányválasztás igényének kialakítása.
4.
5.
6.
7.
8.
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5. évfolyam
Heti óraszám: 4 (nyelv: 2, irodalom: 2)
Témakörök:
Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben
Irodalom
─ Népdalok, mesék
─ Petőfi Sándor: János vitéz
─ Természet, táj, szülőföld; család, szülők, gyerekek
─ Élethelyzetek, emberi kapcsolatok elbeszélő művekben
Nyelv
─ A beszélt nyelv
─ Az írott nyelv
─ A szavak jelentése és szerkezete
Könyv- és könyvtárhasználat, tanulási képességek,
szövegértés és szövegalkotás
Memoriterek
Megjegyzés:
A kerettanterv megadja a feltétlenül tárgyalandó műveket, valamint azokat a műfajokat,
melyekből választani lehet. Megadja továbbá a megtanítandó nyelvtani és irodalmi
fogalmakat. A nyelvtan tanítása a hangtanra összpontosít, a jelentéstani és az alaktani
fogalmakat a felismerés és a megnevezés szintjén kell tudni (ezek ugyanis hatodik osztályban
ismétlődnek).
A kerettanterv a belépő tevékenységformák megadásával kezdődik, ezeket a helyi tantervben
nem ismételjük meg. A belépő tevékenységek mellett a régebben tanultakat ismételni kell.

Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben
Jellemzők:
Ez a tanév átmeneti jellegű: egyrészt az alsó tagozati fejlesztő munka folytatása és összegzése
jellemzi, másrészt bevezet a felsőbb osztályok tanulási stratégiáiba.
Alkalmat nyújt a meglévő hibák kiküszöbölésére, ezért ajánlatos a tanulók beszédét a tanév
elején felmérni, s a differenciáló munkára – az esetleges beszédhibák és kiejtési hibák
javítására – egy fejlesztési tervet kidolgozni.
A kommunikációs képességek fejlesztésére minden anyanyelvi órán, sőt minden egyéb órán is
gondolni kell, éppen ezért erre a tevékenységre minden kolléga figyelmét fel kell hívni.
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Célok és feladatok:
c) A kommunikációs folyamat megismerése; a kommunikációs tényezőknek és funkcióknak
konkrét példákon történő bemutatása.
d) A jelek és a jelrendszerek, s ezen belül a nyelv mint speciális jelrendszer jellemzése.
e) A hangképzési folyamat megismertetése és tudatosítása.
f) A beszédtevékenység és a beszédértés fejlesztése.
g) A nem verbális jelek használata a mondanivaló kifejezése érdekében (vokális jelek; tekintet;
mimika; a mozgásos kommunikáció, azaz a gesztus, a testtartás, a térköz; az emblémák; a
kronémika).
h) Eligazodás a mindennapi kommunikációs élethelyzetekben, valamint a kapcsolatteremtés
formáinak az elsajátítása.
i) A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése és alkalmazása különféle helyzetekben és műfajokban.
Követelmények:
─ A köznyelvi kiejtésnek és a mondanivalónak megfelelő beszéd: pontos artikuláció és a
mondatfonetikai eszközök rugalmas és kifejező alkalmazása.
─ A kapcsolatfelvételhez szükséges verbális és nem verbális eszközök ismerete és a helyzetnek
megfelelő alkalmazása.
─ A helyes és kifejező beszéd alkalmazása a felolvasásokban és a memoriterekben.
─ Eligazodás a mindennapi kommunikációs élethelyzetekben.
─ A kapcsolattartás elemi udvariassági formáinak az ismerete.
Tartalmi / tudásbeli előfeltételek:
1.Az alsó tagozatban kifejlesztett megfelelő szintű beszéd és beszédértés.
2.Az elemi kommunikációs és illemszabályok ismerete.
Tartalom:
─
─
─
─

─
─
─
─
─

A kommunikációs folyamat: a kommunikáció tényezői, a kommunikációs tényezők funkciói.
A jelek és a jelrendszerek, a nyelv mint jelrendszer.
A beszédhang létrehozása, szabályos képzése.
Beszédtechnikai gyakorlatok: légzés, hangindítás, artikuláció, mondat- és szövegfonetikai
eszközök (a hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben), a nyelv zenei
elemei; hangutánzás és hangfestés:
A beszédtechnikai ismeretek alkalmazása a felolvasásokban, a memoriterekben, a saját
fogalmazások felolvasásában és a dramatizálásokban.
A nem verbális jelek megismertetése és felhasználásuk tanítása.
Az olvasmányok tartalmának összefüggő elmondása. A szóbeli beszámolók technikájának és
megformálásának a megtanítása.
Kommunikációs helyzetgyakorlatok: kapcsolatfelvétel, szándék- és véleménynyilvánítás;
tájékoztatás, kérdés, kérés, beszélgetés.
Az elemi udvariassági formák ismerete és használata.
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Ajánlott tanítási módszerek:
─
─

Az elméleti háttérnek példákkal való megvilágítása (a kommunikációs folyamat, a jel és a
jelrendszerek, a beszédhang képzése, a nem verbális jelek és fajtáik).
Szituációs gyakorlatok.

Ellenőrzés / értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
─ a tanulók beszédének formai jellemzői,
─ a tanulók kommunikációs és viselkedéskultúrája,
valamint vitakultúrája.
Egy felmérés a tanév folyamán.
Feltételek:
A tankönyvek és a feladatfüzetek gyakorlatai, felmérőlapok.
Irodalom
Jellemzők:
Az 5. osztályos irodalmi anyag folytatja és összegezi az alsó tagozatos olvasmányokat 1.
tartalmi szempontból (természet, szülőföld; emberi kapcsolatok), 2. irodalomelméleti szempontból (epikai műfajok, az elbeszélő mű szerkezete; a kettősképek [metafora, megszemélyesítés, hasonlat], a hangsúlyos verselés). Középpontjában a történetmondás áll.
Célok és feladatok:
─
─
─
─
─

Az alapvető epikai műfajok megismertetése: mítosz, monda, mese, regény, kisregény, elbeszélés, novella, rövid novella (egyperces), elbeszélő költemény, verses mese.
Az irodalmi ismeretek nyújtása népköltészeti és irodalmi alkotások olvastatásával.
A magyar és a világirodalom a korosztály számára befogadható alkotásainak a
megismertetése.
A tanulás tanítása.
A szövegértő, a kritikai és a kreatív olvasás.

Követelmények:
─ A tananyagban szereplő műfajok ismerete; példák mondásával.
─ A tananyagban szereplő írók és műveik ismerete.
─ Az olvasott művek elemzése, az újonnan tanult irodalomelméleti, stilisztikai és verstani
ismeretek bekapcsolása az elemzésbe.
─ Memoriterek tudása. Egy hosszabb házi olvasmány elolvasása és elemzése (Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk).
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Tartalmi / tudásbeli előfeltételek:
─
─
─
─

A szövegértő olvasás megbízható szintje.
Jártasság az értelmező, a kritikai és a kreatív olvasásban.
Kitartó figyelem és érdeklődés.
Sok tanári felolvasás és beszélgetés.

Témakörök, tartalmak
1. témakör: népdalok, mesék
Tartalma: Teremtésmítoszok (Biblia, Kalevala).
Mondák (eredetmonda, történeti monda, hiedelemmonda; mondakör; krónikák),
szemelvények a görög mitológiából; a csodaszarvas-motívum továbbélése; a felező nyolcas;
Mátyás-mondák.
A mese fogalma, a mesetípusok összegezése. A nép- és műmesék jellemző fordulatai, motívumai, hőstípusai. Gyakori mesetípusok: állatmese, varázsmese, tündérmese, tréfás mese.
Tündérszép Ilona; Andersen: A rendíthetetlen ólomkatona; állatmesék (fabulák); az epikai mű
szerkezete.
Nagy-öt népdal.
2. témakör: Petőfi Sándor: János vitéz
Tartalma: Mese és valóság az elbeszélésben. A szerkezet és a megjelenítés eszközei, a hős, a
kaland, az erkölcsi választások. Az alföldi táj leírása. Kettősképek: metafora, megszemélyesítés, hasonlat. A felező tizenkettes. Az elbeszélő művek szerkezete. Elbeszélő fogalmazás
íratása, párbeszédek és leíró részek alkalmazásával.
3. témakör: Természet, táj, szülőföld; család, szülők, gyerekek
Tartalma: Petőfi Sándor: Az alföld, Mi kék az ég!, Ősz elején, Pátnapkor, Úti levelek
(részletek); Arany János: Családi kör; Kosztolányi Dezső: Petőfi Sánctorka, A szegény
kisgyermek panaszai (részletek); Szabó Lőrinc: Debrecenben, Hatodnap; Karinthy Frigyes:
Tanár úr, kérem (Magyardolgozat, Röhög az osztály); Örkény István: Meselevelek Angélának
és Antalnak. A régió, a lakóhely irodalmi emlékei.
4. témakör: Élethelyzetek, emberi kapcsolatok elbeszélő művekben
Tartalma: A barátság, ellentét, felelősség, közösség élethelyzeteinek, konfliktusainak
ábrázolása az irodalomban. A hosszabb prózai elbeszélés jellemzői: szerkezet, szereplők,
helyszínek, a szereplők közötti kapcsolatok: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (a regény
fogalma, műfaji jellemzői); Karinthy Frigyes: Reggel hétkor, Kosztolányi Dezső: Csak egy
kis fehér kutya, Gelléri Andor Endre: Júliusi emlék (a novella); Déry Tibor: Niki (a
kisregény); Örkény István: Egypercesek (részletek); A kis herceg, Micimackó (a meseregény).
A fogalmazási ismeretek összefoglalása: anyaggyűjtés; téma, cím, rendezés, vázlat, szerkesztés: bevezetés (előkészítés), főrész (tárgyalás), befejezés (zárás); elbeszélés, leírás, levél;
szabatosság, világosság, tömörség.
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Ajánlott tanítási módszerek:
Folyamatolvasás a tankönyvben található feladatok segítségével.
Részenkénti elemzés a tankönyv feladatai segítségével.
Az Írói arcképcsarnok felhasználása, kibővítése.
Önálló kutatómunka, a tankönyv feladatainak útmutatásával.
A feladatfüzet feladatainak a bekapcsolása.
Folyamatos koncentráció a nyelvtani anyaggal, lehetőségek:
Kalevala - finnugor nyelvrokonság,
a versforma megállapítása - verstan,
zeneiség - a hangok zenei hatása.
Ellenőrzés / értékelés:
Évi 3 nagydolgozat, valamint 3 szintfelmérés.
Folyamatosan feladott házi fogalmazások (javítani kell ezeket is).
Szóbeli összefüggő feleletek, aktív részvétel az órán, folyamatolvasásban.
Az adatok számonkérése történhet teszttel is.
A memoriterek bemutatása, előadása.
Nyelvtan
Jellemzők:
Az 5. osztályos nyelvtani anyag az 1. és a 2. osztály anyagának a kibővítése és rendszerezése.
A bővítés és rendszerezés most már szófajtani ismeretek alapján történhet, a 3. és 4. oszt.
anyaga felidézésével. Bizonyos fokig újak a nyelvről, a kommunikációról, az írás
kialakulásáról szóló ismeretek. A hangtanhoz kapcsolódó verstan teljesen új megoldás:
egyrészt feleleveníti, kibővíti és rendszerezi az alapvető verstani ismereteket, másrészt ismétli
a hangtant.
Javasoljuk a tanulók olvasás- és írástechnikájának a tanév eleji felmérését az esetleges fejlesztő tevékenység megtervezése végett.
Célok és feladatok:
Az ösztönös nyelvhasználat tudatossá tétele hangtani és szóalaktani ismeretekkel.
A nyelvről és a kommunikációról szóló alapvető ismeretek.
A szóhasználat megalapozása a szókészlettani ismeretekkel.
A köznyelv ismeretének elmélyítése a nyelvjárási jelenségek bemutatásával.
A hangtan és az alaktan megismertetése.
A nyelvtani terminológia (szaknyelv) ismerete és használata.
Az ismereteknek megfelelő elemzési képesség kialakítása.
A nyelvtani anyaghoz kapcsolódó helyesírási ismeretek, a tanított helyesírási ismeretek
készségszintű alkalmazása. A helyesírás alapelveinek és rendszerének a megismertetése, a
szabályzat használata.
A nyelvtani anyaghoz kapcsolódó nyelvhelyességi ismeretek.
Az olvasás- és írástechnika fejlesztése.
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Követelmények:
I. A nyelv és a beszéd jellemzői.
II. Nyelvünk helye a világ nyelvei között, a finnugor nyelvrokonság, rokon nyelvek és népek.
III. A nagyobb nyelvjárások ismerete, néhány nyelvjárási jellegzetesség. A köznyelv sajátosságai, kialakulása.
IV. A szókincs rétegződése: csoportnyelvek és rétegnyelvek.
V. Hangrendszerünk jellemzői.
VI. Az írás kialakulása, írásrendszerek. A magyar helyesírás szabályai.
VII. Gyakorlati, iskolai, szépirodalmi szövegek értelmes, folyamatos felolvasása felkészülés
után. A szöveg megértését biztosító, készségszintű néma olvasás.
VIII. Rendezett, olvasható íráskép, megfelelő tempójú írásmód: tollbamondás, másolás,
emlékezetből írás, önálló írás.
IX. Alapvető verstani ismeretek.
X. Szóalaktani ismeretek: egyszerű szó és összetett szó, szótő és toldalék, toldalékfajták
Biztonságos elemzés a szóelemek szerint.
Tartalmi / tudásbeli előfeltételek:
─ Olvasni-írni tudás.
─ Az alsó tagozatos nyelvtani és helyesírási anyag ismerete: a legfontosabb toldalékok
felismerése kérdőszók segítségével, alapvető helyesírási ismeretek.
─ Az önellenőrzés képessége, megfelelő figyelem és fegyelem.
1. témakör: A beszélt nyelv
Tartalma: A magyar nyelv változatairól: anyanyelvünk; a köznyelv; a nyelvjárások; a
szaknyelvek; a gyermeknyelv; az ifjúsági nyelv és a diáknyelv; a nyelvi viselkedés. Annak a
megfigyeltetése, hogyan beszélnek az országban, a közvetlen környezetben, valamint a saját
beszéd megfigyeltetése.
Hangtan: a beszédhangok képzése; a köznyelvi beszédhangok; a magánhangzótörvények és a
mássalhangzótörvények; a szótag és az elválasztás; a hangok zenéje (hangutánzó és
hangulatfestő szavak); a hangok, a szótagok és a verselés: a ritmus és a rím.
Kommunikáció és történetmesélés: a beszéd dallama, a hangsúlyozás, a beszédtempó, a
hangerő, a beszédszünet, a kifejező beszéd és a felolvasás, a magyar beszéd sajátosságai.
Cselekményismertetés, beszámoló, tömörítés, szövegkiegészítés szóban.
2. témakör: Az írott nyelv
Tartalma: Az élőszó és az írott szöveg azonos és eltérő jellemzői (szövegszerkesztés, nyelvi
forma, szövegtagolás) néhány gyakori műfajban: elbeszélés, leírás, jellemzés. A felelet és az
írásos beszámoló.
Mindennapi szövegek és helyzetek: a bemutatkozás és a bemutatás, a névjegy, a meghívó és a
meghívás, a köszönés és a megszólítás, az emlékkönyv. A felelet és az írásos beszámoló.
A beszéd és az írás, az írás története, a magyar helyesírás története, helyesírásunk, helyesírásunk alapelvei.
A mássalhangzótörvények helyesírási kérdései: hasonulás, összeolvadás, rövidülés. A szóelemző írásmód.
3. témakör: A szavak jelentése és szerkezete
Tartalma: A hangalak és a jelentés viszonya, egy- és többjelentésű szavak, rokon- és ellentétes
jelentésű, azonos alakú és hasonló alakú szavak. Szólások, szóláshasonlatok, közmondások.
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(Az előkészítés szintjén, a fogalmak a felismerés és a megnevezés szintjén.)
A szavak szerkezete: szóelemek (szótövek és toldalékok), helyesírási ismétlés és rendszerezés, régies szóalakok.
4. témakör: Anyanyelvünk és a világ nyelvei
Tartalma: Anyanyelvünk néhány sajátossága, nyelvtípusok, a világ nagy nyelvcsaládjai, az
indoeurópai nyelvcsalád, az uráli nyelvcsalád, magyarok a világban. (Ez a téma azért szerepel
itt, mert sok a koncentrációs lehetőség az irodalmi anyaggal, a tanterv viszont nem itt, hanem
8. osztályban írja elő.)
Ajánlott tanítási módszerek:
─
─
─
─
─

Induktív menetű fogalomkialakító és szabályalakító tanítás.
Az ismeretek számonkérése példák mondásával.
Tudatos elemzések.
A kiejtés elvét követő helyesírási esetek felolvastatása.
A szóelemzés elvét követő esetek szótagolásos öndiktálása és az ismereteknek megfelelő
elemzése.
─ A szokásos helyesírás-gyakorlási módok mellé a nyelvtani fogalmazás felvétele.
─ Nyelvtani és helyesírási ismétlés, egyszeregy.
Ellenőrzés / értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
─ az aktuális nyelvtani ismeretek,
─ a régebbi nyelvtani ismeretek,
─ a helyesírási tudnivalók.
Módszerei:
─ szóbeli feleletek,
─ írásbeli beszámolók, feladatmegoldásokkal,
─ rendszeres javítás és javíttatás (a házi munka javításán is rendszeresen kell végezni).
Szintfelmérések:
─ minden téma lezárásakor, célja a hiánypótlás, ezen kívül
─ évente kétszer:
─ év elején (célja a felejtés mértékének a megállapítása az ismétlés megtervezése végett),
─ év végén (célja az elért szint megállapítása és az év végi ismétlés megtervezése).
Könyv- és könyvtárhasználat, tanulási képességek, szövegértés és szövegalkotás
Jellemzők:
Ide tartozik a szövegértő olvasás fejlesztése és a szövegelemzés, továbbá a szóbeli és az
írásbeli szövegalkotás (fogalmazás).
Az olvasási képesség fejlesztése nem zárul le az alsó tagozaton. Feladatunk egyrészt a hiányosságok feltárása, hiszen a fejletlen olvasási képesség a további munka akadálya. Nemcsak
a magyar órákon kell gondozni az olvasási képességet, hanem a különféle tantárgyakban is,
tehát belép a tantárgyi olvasástanítás.
Az olvasási képesség fejlesztését össze kell kapcsolni a tanulás tanításával. A tanév eleji
felmérés alapján ki kell dolgozni a differenciált fejlesztést.
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Célok és feladatok:
─ A szövegértő olvasás fejlesztése, az alsó tagozati tevékenység folytatásával, kibővítve a
metaforikus nyelvhasználathoz való szoktatással.
─ A szövegelemzés alapvető módszereinek az elsajátítása: szövegtani és stilisztikai szempontú
elemzése.
─ A szóbeli szövegalkotás terén a felelet, a beszámoló, az összefoglalás technikájának az
elsajátítása.
─ Az írásbeli szövegalkotás terén a tanult műfajok további gyakorlása, kibővítve a
bizonyítással (retorikai ismeretek).
─ A tantárgyi olvasástanítás kapcsán a sajátos szókincsek megértése, alkalmazása, elsajátítása.
─ A könyvekből való tanulás képességének a kialakítása, segédletek - szótárak, lexikonok stb.
- használatának a megtanítása.
Követelmények:
─
─
─
─
─

Hosszabb és ambivalens (metaforikus) szövegek megértése.
Különféle műfajú - elsősorban epikai - szövegek elemzése.
Önálló vázlatkészítés egyszerűbb szöveghez.
Értelmes feleletek, beszámolók és összegzések alkotása.
A tanult műfajokban írásművek szerkesztése, a hármas tagolás alkalmazásával, bekezdések
szerkesztésével, párbeszédek beépítésével, az egyenes gondolatmenet megtartásával.
─ Az olvasó szempontjának a figyelembevétele mind a szóbeli, mind az írásbeli szövegek
alkotásakor.
─ Pontos szóhasználat, ép mondatok alkotása, helyes mondatkapcsolás a kötőszók
megválasztásával, gondos és olvasható írás, elfogadható helyesírás.
─ A szóbeli és az írásbeli szövegek önellenőrzése, segítséggel történő javítása.
Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
─ A szöveghű olvasás képessége, valamint rövidebb szövegek értelmező, kritikai és kreatív
olvasása.
─ Könyvtár- és könyvtárhasználati alapismeretek.
─ Az írás eszközszintű használata, megbízható helyesírás.
─ A fogalmazási alapfogalmak ismerete, valamint a fogalmazáskészítés menetének (lépéseinek) az ismerete.
─ Megfelelő szintű absztrakciós képesség és emlékezet, kitartó - legalább 45 perces figyelem, érzelem- és képzeletgazdagság. A fogalmazás írásakor sok ismeretet kell észben
tartani, s hozzá kell szokni a megosztott figyelemhez (ezért javasoljuk alsó tagozatban az
emlékezetből írást és a sok kis vers megtanulását).
Tartalmak:
1. Szövegelemzések: grammatikai, szövegtani és pragmatikai szempontból, továbbá stilisztikai
és verstani ismeretek felhasználásával.
2. Az olvasmányok tartalmának elmondása vázlat segítségével és szabadon.
3. Feleletek, beszámolók és összegzések vázlat segítségével; a feleletek szabadon való
elmondása.
4. Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, meghívó szerkesztése; tartalmi és formai jegyeik
elsajátítása.
5. A szövegszerkesztés általános menetének a megtanítása; a téma kijelölése, a cél
megfogalmazása, a közlési körülmények feltérképezése (kiknek szól az írás).
Az anyaggyűjtés módjai.
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Az anyag elrendezése, vázlatkészítés.
A szöveg kidolgozása a stílus, a szerkesztés és a helyesírás szempontjából.
Önellenőrzés, javítás (a gondolatmenet egyenessége: a hézag, az eltérülés és a kitérülés
felismerése; a szóhasználat, a mondatalkotás és -kapcsolás, a bekezdések megléte és
szerkezete stb.):
Tisztázás (egyúttal az írástechnika gyakorlása).
6. Az irodalomórán tanult ismeretek beépítése a fogalmazásba: alakzatok, költői képek
(metafora, megszemélyesítés) és hasonlatok alkalmazása.
7. A vázlatírás gyakorlása.
8. A feleletterv mint új tevékenység megtanítása és gyakorlása.
9. A szótárhasználat stb. esetében a jegyzetkészítés megtanítása nem követelményszinten (erre
inkább a tanár adjon példát ezen a fokon).
10. Tájékozódás a különféle dokumentumtípusokban, könyvek (ismeretközlő és szépirodalmi
szöveg), segédkönyvek (szótár, lexikon, enciklopédia).
Ajánlott tanítási módszerek:
1. Szövegelemzések a fogalmazástanítás szempontjai szerint: a tagolás, a gondolatmenet, a
pragmatikai háttér; a mondatkapcsolás és -alkotás, a szóhasználat, az alakzatok és a költői
képek megfigyeltetése.
2. A szövegértő olvasás változatos technikáinak az alkalmazása: követő, válogató, kiemelő stb.
olvasás.
3. A folyamatolvasás alkalmazása.
4. A folyamatírás alkalmazása (egy-egy fogalmazást közösen alkosson meg a tanár a
gyerekekkel).
5. A fogalmazás önellenőrzésének a megtanítása: szoktassuk rá a gyerekeket arra, hogy
többször és több szempontból nézzék át írásmunkájukat: tartalmi, fogalmazási és helyes,
írási szempontból.
6. Az írás nyugodt körülményeinek biztosítása. Legyen mód a tisztázásra, az újrafogalmazásra.
7. Tudatosítsuk tanítványainkkal azt, hogy a rossz íráskép és helyesírás megakadályozza az
üzenet vételét, vagyis akadályozza a kommunikációt. Tehát a külalak a kommunikáció
sikerességének a kérdése:
8. Rendszeres javítás és javíttatás: A házi füzeteket is javítani kell.
Időkeret:
A tantárgy az óraszámban nem jelenik meg. Irodalomórán szoktunk fogalmazást íratni,
nyelvtanórán pedig javíttatni. Az időkeret évi 3 nagydolgozatot enged meg.
Azt javasoljuk, hogy házi fogalmazásokat írattassanak, de csakis akkor, ha ki is javítják őket.
Ellenőrzés / értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
1. Azonosak a szóbeli és az írásbeli szövegalkotási szempontokkal.
2. A fogalmazásokat három jeggyel osztályozzuk: tartalom, nyelvi színvonal
(szövegszerkesztés, stílus, helyesírás), külalak (lásd az irodalomnál).
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Tankönyvek, segédletek:
1. Dr. Széplaki György - dr. Vilcsek Béla: Világjáró - irodalomkönyv
2. Adamikné dr. Jászó Anna - dr. Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk
3. Adamikné dr. Jászó Anna - dr. Fercsik Erzsébet: Útitárs I. - feladatfüzet magyar nyelvből
4. Dr. Széplaki György - dr. Vilcsek Béla: Útitárs II. - feladatfüzet irodalomból
5. Dr. Fercsik Erzsébet-dr. Széplaki György: Felmérőlapok magyar nyelv és irodalomból
6. Tanmenetek
A továbbhaladás feltételei:
A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes
alkalmazásuk. A hangsúly, dallam, tempó, szünet és a nem nyelvi kifejezőeszközök
(testbeszéd) használata a kommunikációs helyzetnek megfelelően. Az élőbeszéd tempójával
egyező, folyamatos hangos és néma olvasás. Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet
utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására. A tanult irodalmi és egyéb szövegek
szerkezetének, tartalmának bemutatása. Az olvasott művekben néhány alapvető irodalmi téma
fölismerése. Az epikai és lírai művek, a nép- és műköltészet jellemző vonásainak ismerete: a
cselekmény részei, a szereplők, a szerkezet, a képiség, a zeneiség eszközei, az
ütemhangsúlyos verselés. Személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása
elsősorban szóban. Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról szóban
és rövid fogalmazásban. Leírás készítése tárgyról, személyről, tájról. A hang, a szó és szóelem
megkülönböztetése. Az igealak szóelemeinek fölismerése. Alapismeretek a hangok
képzéséről, tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak,
valamint szólások, közmondások jelentésének értelmezése a közösen feldolgozott
ismeretterjesztő, tantárgyi-szakmai és szépirodalmi szövegekben. A gyakran használt és az
olvasott művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. Jártasság a korosztály
számára készült szótárak használatában. Tájékozódás a könyvtárban.
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6. évfolyam
Heti óraszám: 4 (irodalom: 2, nyelv: 2)
Témakörök:
Páros és kisközösségi kommunikáció
Irodalom
─ Monda, rege, ballada - Arany János: Toldi
─ Hősök a történetmondás műfajában
─ Képek és formák a költészetben
─ Szóbeli és írásbeli szövegműfajok főbb ismérvei
Nyelv
─ A szavak jelentése és szerkezete
Könyv- és könyvtárhasználat
Memoriterek
Megjegyzés:
A kerettanterv megadja a feltétlenül tárgyalandó műveket, valamint azokat a műfajokat,
melyekből választani lehet. Megadja a megtanítandó irodalmi és nyelvtani fogalmakat. Az
irodalom középpontjában még mindig a történetmondás, az epika áll. Programunk a lírai
alkotásokat a történelmi eseményekhez, Petőfi és Arany barátságához, valamint a XX. századi
költészethez kapcsolja. A nyelvtan gerincét a szófajtan alkotja, a szófajokhoz kapcsolódnak az
alaktani ismeretek (képzés, jelezés, ragozás). Az 5. osztályban tanult jelentéstani és alaktani
ismereteket most már követelményszinten kell tudni (5. osztályban csak felismerést és
megnevezést kért a kerettanterv).
A kerettanterv a belépő tevékenységek megadásával kezdődik; ezeket a helyi tantervben nem
ismételjük meg. A belépő tevékenységek mellett a régebbieket állandóan ismételni kell.
Páros és kisközösségi kommunikáció
Jellemzők:
Ez a tanév átmeneti jellegű: egyrészt az alsó tagozati fejlesztő munka folytatása és összegzése
jellemzi, másrészt bevezet a felsőbb osztályok tanulási stratégiáiba.
Alkalmat nyújt a még meglévő hibák kiküszöbölésére, ezért ajánlatos a tanulók beszédét a
tanév elején felmérni, s a differenciáló munkára - az esetleges beszédhibák és kiejtési hibák
javítására - egy fejlesztési tervet kidolgozni.
A kommunikációs képességek fejlesztésére minden anyanyelvi órán, sőt minden egyéb órán is
gondolni kell, éppen ezért erre a tevékenységre minden kolléga figyelmét fel kell hívni.
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Célok és feladatok:
─ A kommunikációs folyamat megismerése; a kommunikációs tényezőknek és funkcióknak
konkrét példákon történő bemutatása.
─ A jelek és a jelrendszerek, s ezen belül a nyelv, mint speciális jelrendszer jellemzése.
─ A hangképzési folyamat megismertetése és tudatosítása.
─ A beszédtevékenység és a beszédértés fejlesztése.
─ A nem verbális jelek használata a mondanivaló kifejezése érdekében (vokális jelek; tekintet;
mimika; a mozgásos kommunikáció, azaz a gesztus, a testtartás, a térköz; az emblémák; a
kronémika).
─ Eligazodás a mindennapi kommunikációs élethelyzetekben, valamint a kapcsolatteremtés
formáinak az elsajátítása.
─ A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése és alkalmazása különféle helyzetekben és műfajokban.
Követelmények:
─ A köznyelvi kiejtésnek és a mondanivalónak megfelelő beszéd: pontos artikuláció és a
mondatfonetikai eszközök rugalmas és kifejező alkalmazása.
─ A kapcsolatfelvételhez szükséges verbális és nem verbális eszközök ismerete és a
helyzetnek megfelelő alkalmazása.
─ A helyes és kifejező beszéd alkalmazása a felolvasásokban és a memoriterekben.
─ Eligazodás a mindennapi kommunikációs élethelyzetekben.
─ A kapcsolattartás elemi udvariassági formáinak az ismerete.
Tartalmi / tudásbeli előfeltételek:
─ Az alsó tagozatban kifejlesztett megfelelő szintű beszéd és beszédértés.
─ Az elemi kommunikációs és illemszabályok ismerete.
Tartalmak:
─ A kommunikációs folyamat: a kommunikáció tényezői, a kommunikációs tényezők funkciói.
─ A jelek és a jelrendszerek, a nyelv, mint jelrendszer.
─ A beszédhang létrehozása, szabályos képzése.
─ Beszédtechnikai gyakorlatok (légzés, hangindítás, artikuláció, mondat- és szövegfonetikai
eszközök, a nyelv zenei elemei; hangutánzás és hangfestés).
─ A beszédtechnikai ismeretek alkalmazása a felolvasásokban, a memoriterekben, a saját
fogalmazások felolvasásában és a dramatizálásokban.
─ A nem verbális jelek megismertetése és felhasználásuk tanítása.
─ Az olvasmányok tartalmának összefüggő elmondása. A szóbeli beszámolók technikájának és
megformálásának a megtanítása.
─ Kommunikációs helyzetgyakorlatok: tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, szándék- és
véleménynyilvánítás, egyéni álláspont kifejtése, reagálás mások véleményére kisközösségi
(iskola, család, baráti) helyzetekben.
Ajánlott tanítási módszerek:
─ Az elméleti háttérnek példákkal való megvilágítása (a kommunikációs folyamat, a jel és a
jelrendszerek, a beszédhang képzése, a nem verbális jelek és fajtáik).
─ Szituációs gyakorlatok.
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Ellenőrzés / értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
─ a tanulók beszédének formai jellemzői,
─ a tanulók kommunikációs és viselkedéskultúrája,
valamint vitakultúrája.
Évi egy felmérés.

Irodalom
Jellemzők:
A 6. osztályban az epikai műnembe tartozó alkotásokat rendszerezzük, az ismereteket kiegészítjük. A tananyag középpontjában még az epikai műnem áll, de bevezetjük a lírai műnemet.
A hangsúly a művek olvasásán van. Nem tanítunk irodalomtörténetet, ez azonban nem jelenti
azt, hogy nem közlünk háttérismeretet. A tananyag két fő alakja: Petőfi és Arany, barátságuk
és műveik kapcsán életpályájuk középponti helyet foglal el.
Célok és feladatok:
─ Az 5. osztályban tanult epikai műfajok ismétlése és rendszerezése, kiegészítése: eposz,
legenda, széphistória és históriás ének; meseregény (fantáziairodalom); kalandregény.
─ A lírai műnem megismertetése: dal (a népdal és a műdal), helyzetdal, életkép, tájleíró
költemény.
─ A vegyes műfajú műalkotás: a ballada.
─ Népköltészeti és műköltészeti alkotások.
─ A magyar és a világirodalom alkotásainak a megismertetése, a korosztály igényei szerint.
─ A szövegértő, a kritikai és a kreatív olvasás fejlesztése.
Követelmények:
─ A tananyagban szereplő műfajok ismerete példák mondásával.
─ A tananyagban szereplő írók és művek ismerete.
─ Az olvasott művek elemzése, az újonnan tanult stilisztikai ismeretek bekapcsolása az
elemzésbe.
─ Memoriterek tudása.
─ Egy hosszabb házi olvasmány olvasása és elemzése (Gárdonyi Géza: Egri csillagok).
Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
─
─
─
─

A szövegértő olvasás megbízható szintje, gyakorlottság a folyamatolvasásban.
Gyakorlottság az értelmező, a kritikai és a kreatív olvasásban.
Kitartó figyelem és érdeklődés.
Sok tanári felolvasás és beszélgetés.
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Témakörök, tartalmak:
1. témakör: Monda, rege, ballada
Tartalmak: Mítoszok és mondák tájain: az eposz (Homérosz eposzai, Szigeti veszedelem); háromnégy magyar történeti monda. Az időmértékes és az ütemhangsúlyos verselés megismertetése
(később az egyes művek kapcsán a részletek megtanítása).
Népballada és műballada: Kőműves Kelemenné; Júlia szép leány, Egyszer egy királyfi, Rózsa
Sándor; Goethe: A villikirály, Burns: Falusi randevú, Vörösmarty: A búvár Kund, Arany:
Szibinyáni Jank, A walesi bárdok, a ballada műfaji jellemzői.
Elbeszélő költemény és életkép: Arany: Rege a csodaszarvasról, Vörösmarty: Szép Ilonka,
Petőfi: Befordultam a konyhára, Egy estém otthon.
2. témakör: Arany János: Toldi
Tartalmak: Emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás. A főszereplő összetett jelleme:
próbatételek, bűn és megtisztulás. A jellemzés eszközei. Szerkezeti, előadásbeli, nyelvi
sajátosságok. Háttérismeret (szöveggyűjtemény). Ilosvai; mondák Toldiról, mondák
táltosokról, hiedelemmondák. Verselés. Párhuzamok a János vitézzel.
3. témakör: Hősök a történetmondás műfajában
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi. A prózai és a verses elbeszélés különbsége, az időmértékes
verselés.
Gárdonyi Géza: Egri csillagok, a történelmi regény. Helyzetek, kalandok, konfliktusok, a
korszakot felidéző írói eszközök, ismétlődő motívumok.
Egy ifjúsági regény a magyar vagy világirodalomból (szöveggyűjtemény): Tolkien: A babó
(meseregény), Defoe: Robinson (kalandregény), Hernádi Gyula: Egri csillagok háborúja, Apor
Elemér: Feje fölött a pallos árnyéka (történelmi regény).
4. témakör: Képek és formák a költészetben
Vitézi versek és énekek. Balassi: Egy katonaének, Bocsásd meg, Úristen, Idővel paloták;
Tinódi: Egri históriának summája. Lírai alkotások elemzése különböző korokból: Petőfi:
Levél Arany Jánoshoz, Arany: Tinódi Redivivus, Börcsök Mária: Ötszáz?, Orbán Ottó:
Melyben Balassi módján fohászkodik, Rákos Sándor: Balassi Bálint szitokverse, Kovács
András Ferenc: Kiben Júliát szólítja, Zrínyi: Szigeti Zrínyi Miklós, Vörösmarty: Zrínyi, a
költő, Babits: Zrínyi Velencében, Lévay: Mikes (részlet), Csokonai: Főhadnagy Fazekas
úrhoz, Fazekas: Csokonai Vitéz Mihály halálára, Weöres: Csokonai, Petőfi: Csokonai, Vajda
János: Petőfi olvasásakor. Ady: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz. A tankönyv összeállítása
(szöveggyűjtemény) a költőknek költőkhöz írt, költőkről szóló verseit gyűjti össze „Olvastam,
költőtárs..." címen. Példát adnak a lírai formanyelv sokféleségére, a képiségre, a zeneiségre, a
szerkezetre.
5. téma: Szóbeli és írásbeli szövegműfajok főbb ismérvei
A nézőpont szerepe az elbeszélésben és a leírásban. Az olvasottak reprodukálásának módjai. A
jelentés tartalmi és formai követelményei: Elbeszélés, leírás, jellemzés az
ismeretterjesztésben. Egyszerűbb dialogikus formák, dramatikus népszokások. Az irodalmi
levél: Petőfi levele Aranyhoz, Petőfi: Arany Jánoshoz, Arany: Válasz Petőfinek.
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Ajánlott tanítási módszerek:
Folyamatolvasás a tankönyvben található feladatok segítségével. Részenkénti elemzés a
tankönyv feladatai segítségével.
Az Írói arcképcsarnok felhasználása, kibővítése (könyvtárhasználat). Önálló kutatómunka a
tankönyv feladatainak felhasználásával.
A feladatfüzet feladatainak bekapcsolása.
A Toldi és a Lúdas Matyi prózai feldolgozásának előzetes elolvasása, a művek dramatizált
változatainak elolvasása, eljátszása.
Koncentrálás a nyelvtannal: a nyelvtankönyv példaanyagában sok vers található a tanított
költőktől, valamint a korosztálynak befogadható versekből.
Ellenőrzés / értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Évi 3 nagydolgozat.
Szintfelmérés a tanév elején és a tanév végén.

Nyelv
Jellemzők:
A 6. osztályos nyelvtani anyag a 3. és a 4. osztályos anyag kibővítése és rendszerezése.
Gerincét a szófajtan képezi. A helyesírás tanítása a nyelvtani anyaghoz kapcsolódik,
elsősorban a szófajok helyesírását tartalmazza.
Az egyes szófajok alaktani jellemzőit is tárgyaljuk: képzést, jelezést és ragozást.
Célok és feladatok:
─
─
─
─

Az ösztönös nyelvhasználat tudatossá tétele szófajtani ismeretekkel.
A nyelvtani szaknyelv (metanyelv, terminológia) használata.
Az ismereteknek megfelelő elemzési képesség kialakítása.
A nyelvtanhoz kapcsolódó helyesírási ismeretek elsajátítása és készségszintű alkalmazása. A
helyesírás alapelveinek a megismerése, a helyesírás rendszerének a megértése, a helyesírási
segédkönyvek használata.
─ A nyelvtani anyaghoz kapcsolódó nyelvhelyességi és stilisztikai ismeretek.
─ A Képes diákszótár használata, az Értelmező kéziszótár megismertetése.
Követelmények:
─ A szófaji rendszer ismerete.
─ A szófajtanhoz kapcsolódó helyesírási ismeretek: a szófajok toldalékolása, helyesírása, a
tulajdonnevek helyesírása.
─ A hangalak és a jelentés kapcsolatának az ismerete.
─ Frazeológia: szólások, közmondások, szállóigék; állandó szókapcsolatok.
─ Alapvető stilisztikai ismeretek.
─ Fejlett olvasási képesség, jó írástechnika.
─ A régebbi nyelvtani és helyesírási ismeretek összegzése és felszínen tartása.
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Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
─ Az 5. osztályos anyag ismerete.
─ Az önellenőrzés képessége, megfelelő, kitartó figyelem és fegyelem.
Témakör: A szavak jelentése és szerkezete
Tartalmak:
─ A szó jelentése. A hangalak és a jelentés közötti viszony: egyjelentésű, többjelentésű, azonos
alakú és rokon értelmű szavak. Az ellentétes jelentésű és a hasonló alakú szavak.
Mezőösszefüggés (jelentésmező).
─ A szófajok rendszere.
Alapszófajok:
Az ige.
A névszók: a főnév, a melléknév, a számnév, a névmás. Az igenevek.
A határozószók.
A viszonyszók: a névelő, a névutó, az igekötő, a kötőszó, a módosítószó.
Az indulatszó.
─ A szófajok osztályozásának problémái:
Az átmeneti szófajok.
A többszófajúság.
A szófajváltás.
─ Szótörténeti, jelentéstörténeti ismeretek.
─ A szófajokkal kapcsolatos nyelvhelyességi kérdések.
─ A szófajokkal kapcsolatos helyesírási kérdések.
─ A szófajok a nyelvhasználatban: stilisztikai vonatkozások, a szófajok a fogalmazásokban:
nominális, verbális stílus, díszítő jelzők, a rokon értelmű szavak és a mezőösszefüggések
használata stb.
Stilisztikai összefoglaló: az első 6 iskolaévben tanult stilisztikai ismeretek összefoglalása és
rendszerezése.
Ajánlott tanítási módszerek:
─
─
─
─

Induktív menetű tanítás.
Az ismeretek állandó felszínen tartása.
Tudatos elemzések.
A helyesírás tanításában a kiejtés elvét követő esetek következetes felolvastatása, a
szóelemzés elvét követő esetek szótagolásos öndiktálása és elemzése.
─ A nyelvtani és a stilisztikai ismeretek összekapcsolása a fogalmazásokban.
─ A lehetőség szerinti nyelvi játékok alkalmazása.
Ellenőrzés / értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
─ az aktuális nyelvtani ismeretek,
─ a régebbi nyelvtani ismeretek,
─ a helyesírási tudnivalók.
Módszerei:
─ szóbeli felelet,
─ írásbeli beszámolók, feladatmegoldások,
─ rendszeres javítás és javíttatás, beleértve a házi munkák javítását is.
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Szintfelmérések:
─ minden téma lezárásakor, célja a hiánypótlás, ezen kívül:
─ évente kétszer: az év elején és az év végén.
Könyv- és könyvtárhasználat, tanulási képességek, szövegértés és szövegalkotás
Jellemzők:
Ide tartozik a szövegértő olvasás fejlesztése és a szövegelemzés, továbbá a szóbeli és az
írásbeli szövegalkotás (fogalmazás).
Az olvasási képesség fejlesztése nem zárul le az alsó tagozaton. Feladatunk egyrészt a
hiányosságok feltárása, hiszen a fejletlen olvasási képesség a további munka akadálya.
Nemcsak a magyar órákon kell gondozni az olvasási képességet, hanem a különféle
tantárgyakban is, tehát belép az ún. tantárgyi olvasástanítás.
Az olvasási képesség fejlesztését össze kell kapcsolni a tanulás tanításával.
A tanév eleji felmérés alapján ki kell dolgozni a differenciált fejlesztést.
Célok és feladatok:
─ A szövegértő olvasás fejlesztése, az alsó tagozati tevékenység folytatásával, kibővítve a
metaforikus nyelvhasználathoz való szoktatással.
─ A szövegelemzés alapvető módszereinek az elsajátítása: szövegtani és stilisztikai szempontú
elemzése.
─ A szóbeli szövegalkotás terén a felelet, a beszámoló, az összefoglalás technikájának az
elsajátítása.
─ Az írásbeli szövegalkotás terén a tanult műfajok további gyakorlása, kibővítve a
bizonyítással (retorikai ismeretek).
─ A tantárgyi olvasástanítás kapcsán a sajátos szókincsek megértése, alkalmazása, elsajátítása.
─ A könyvekből váló tanulás képességének a kialakítása, segédletek - szótárak, lexikonok stb.
- használatának a megtanítása.
Követelmények:
─
─
─
─
─

Hosszabb és ambivalens (metaforikus) szövegek megértése.
Különféle műfajú - elsősorban epikai - szövegek elemzése.
Önálló vázlatkészítés egyszerűbb szöveghez.
Értelmes feleletek, beszámolók és összegzések alkotása.
A tanult műfajokban írásművek szerkesztése, a hármas tagolás alkalmazásával, bekezdések
szerkesztésével, párbeszédek beépítésével, az egyenes gondolatmenet megtartásával.
─ Az olvasó szempontjának a figyelembevétele mind a szóbeli, mind az írásbeli szövegek
alkotásakor.
─ Pontos szóhasználat, ép mondatok alkotása, helyes mondatkapcsolás a kötőszók
megválasztásával, gondos és olvasható írás, elfogadható helyesírás.
─ A szóbeli és az írásbeli szövegek önellenőrzése, segítséggel történő javítása.
Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
─ A szöveghű olvasás képessége, valamint rövidebb szövegek értelmező, kritikai és kreatív
olvasása.
─ Könyvtár- és könyvtárhasználati alapismeretek.
─ Az írás eszközszintű használata; megbízható helyesírás.
─ A fogalmazási alapfogalmak ismerete, valamint a fogalmazáskészítés menetének
(lépéseinek) az ismerete.
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─ Megfelelő szintű absztrakciós képesség és emlékezet, kitartó - legalább 45 perces figyelem, érzelem- és képzeletgazdagság. A fogalmazás írásakor sok ismeretet kell észben
tartani; s hozzá kell szokni a megosztott figyelemhez (ezért javasoljuk alsó tagozatban az
emlékezetből írást és a sok kis vers megtanulását).
Tartalmak:
─ Szövegelemzések: grammatikai, szövegtani és pragmatikai szempontból, továbbá stilisztikai
és verstani ismeretek felhasználásával.
─ Az olvasmányok tartalmának elmondása vázlat segítségével és szabadon.
─ Feleletek; beszámolók és összegzések vázlat segítségével; a feleletek szabadon való
elmondása.
─ Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, meghívó szerkesztése; tartalmi és formai jegyeik
elsajátítása.
─ Véleményalkotás, szándéknyilvánítás, kérés, tudakozódás, tanács, köszöntés, gratuláció,
köszönetnyilvánítás, telefonbeszélgetés.
─ Beszámoló, bizonyítás.
A szövegszerkesztés általános menetének a megtanítása; a téma kijelölése, a cél
megfogalmazása, a közlési körülmények feltérképezése (kiknek szól az írás).
Az anyaggyűjtés módjai.
Az anyag elrendezése, vázlatkészítés:
A szöveg kidolgozása a stílus, a szerkesztés és a helyesírás szempontjából: Önellenőrzés,
javítás (a gondolatmenet egyenessége: a hézag, az eltérülés és a kitérülés felismerése; a
szóhasználat, a mondatalkotás és -kapcsolás, a bekezdések megléte és szerkezete stb.).
─ Az irodalomórán tanult ismeretek beépítése a fogalmazásba: alakzatok, költői képek
(metafora, megszemélyesítés) és hasonlatok alkalmazása.
─ A vázlatírás gyakorlása.
─ A feleletterv, mint új tevékenység megtanítása és gyakorlása.
─ A szótárhasználat stb. esetében a jegyzetkészítés megtanítása nem követelményszinten (erre
inkább a tanár adjon példát ezen a fokon).
Ajánlott tanítási módszerek:
─ Szövegelemzések a fogalmazástanítás szempontjai szerint: a tagolás, a gondolatmenet, a
pragmatikai háttér, a mondatkapcsolás és -alkotás, a szóhasználat, az alakzatok és a költői
képek megfigyeltetése.
─ A szövegértő olvasás változatos technikáinak az alkalmazása: követő, válogató, kiemelő stb.
olvasás.
─ A folyamatolvasás alkalmazása.
─ A folyamatírás alkalmazása (egy-egy fogalmazást közösen alkosson meg a tanár a
gyerekekkel).
─ A fogalmazás önellenőrzésének a megtanítása: szoktassuk rá a gyerekeket arra, hogy
többször és több szempontból nézzék át írásmunkájukat: tartalmi, fogalmazási és helyesírási
szempontból.
─ Az írás nyugodt körülményeinek biztosítása. Legyen mód a tisztázásra, az újrafogalmazásra.
─ Tudatosítsuk tanítványainkkal azt, hogy a rossz íráskép és helyesírás megakadályozza az
üzenet vételét, vagyis akadályozza a kommunikációt. Tehát a külalak a kommunikáció
sikerességének a kérdése.
─ Rendszeres javítás és javíttatás. A házi füzeteket is javítani kell.
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Időkeret:
A tantárgy az óraszámban nem jelenik meg. Irodalomórán szoktunk fogalmazást íratni,
nyelvtanórán pedig javíttatni. Az időkeret évi 3 nagydolgozatot enged meg.
Azt javasoljuk, hogy házi fogalmazásokat írattassanak, de csakis akkor, ha ki is javítják őket.
Ellenőrzés / értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
─ Azonosak a szóbeli és az írásbeli szövegalkotási szempontokkal.
─ A fogalmazásokat három jeggyel osztályozzuk: tartalom,
szövegszerkesztés, stílus, helyesírás), külalak (lásd az irodalomnál).

nyelvi

színvonal

Tankönyvek, segédletek:
1. Dr. Széplaki György - dr. Vilcsek Béla: Világjáró - irodalomkönyv
2. Adamikné dr: Jászó Anna - dr. Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk - 6.
3. Adamikné dr. Jászó Anna-dr. Fércsík Erzsébet: Világvándor I. - feladatfüzet magyar
nyelvből
4. Dr. Széplaki György - dr. Vilcsek Béla: Világvándor II. – feladatfüzet irodalomból
5. Dr. Fercsik Erzsébet - dr. Széplaki György- dr. Vilcsek Béla: Felmérőlapok magyar nyelv
és irodalomból
6. Tanmenetek
A továbbhaladás feltételei:
A beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz
alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai és gyakorlati helyzeteiben. A nyelvi és
nem nyelvi kifejezőeszközök helyes használata az élőbeszédben.
Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása. Jól olvasható
írás, az írásos szöveg rendezett elhelyezése. Olvasmánytartalmak összefüggő ismertetése
az időrend, az ok-okozati összefüggések bemutatásával, a műfaj és a téma megállapítása.
Rövid tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj.
Az epikai művekről néhány fontos adat megnevezése: a helyzet, a helyszín, a szereplők, a
főhős életútjának állomásai, a cselekmény menete. Lírai művek formanyelvének (verselés,
képiség) felismerése. Elbeszélés; leírás, jellemzés, beszámoló készítése megbeszélt olvasmányok vagy személyes élmény alapján. A személyes élmény néhány mondatos
megfogalmazása az olvasott irodalmi művek szereplőinek jellemével, a műben
megjelenített élethelyzetekkel, érzelmekkel kapcsolatban.
Szövegben, a szavak szófajának felismerése, megnevezése, a szófajok jellemzőinek, a
szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása.
Az irodalmi olvasmányokhoz, egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó információk gyűjtése a
könyvtárban, az adatok elrendezése és feljegyzése. Jártasság a korosztály számára készült
lexikonok használatában.
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7. évfolyam
Heti óraszám: 4 (irodalom: 2, nyelv: 2)
Témakörök:
Magán- és közéleti kommunikáció
Irodalom
─ Ritmus, kép, kifejezésmód.
A líra alapformái (dal, elégia, óda, epigramma).
─ A kisepika műfaji változatai: novella, elbeszélés, anekdota.
─ A regény változatai.
─ Irodalom és kulturális élet a reformkorban.
─ Egy drámai mű feldolgozása.
Nyelv
─ Az egyszerű mondat
─ Szóalkotási módok
─ Helyesírási ismeretek
Könyv- és könyvtárhasználat
Tánc és dráma
Memoriter
Megjegyzés:
Az irodalom középpontjában a líra, valamint a XIX. századi alkotások állnak. A nyelvtan fő
témája az egyszerű mondat: a mondatrészek és az alá-, mellérendelő szószerkezetek. Ehhez
közvetlenül és ésszerűen kapcsolódnak az alá- és a mellérendelők szóösszetételek (az elemzés
logikája azonos). A többi szóalkotási mód (képzés) szerepel a 6. osztályos szófajtanban, itt
összefoglalás, rendszerezés van.
Magán- és közéleti kommunikáció
Jellemzők:
A kisközösségi kommunikációs helyzetek számbavétele és jellemzőik tudatosítása. Eligazodás
és részvétel a kisközösségi kommunikációs helyzetekben. A szóbeli és az írásbeli közlés
egyforma arányú fejlesztése, mind a tartalom, mind a forma szempontjából (rendezettség,
igényesség stb.).
Célok és feladatok:
─ A magán és a közösségi kommunikáció tényezőinek megismerése, funkcióinak konkrét
példákon történő bemutatása.
─ Az írásbeli és a szóbeli közlés jellemzése, az azonosságok és a különbségek feltárása.
─ A közlési bátorság kialakítása, az alkalomnak megfelelő felszólalások; érvelések; viták stb.
során.
─ A szóbeli és az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése konkrét kisközösségi kommunikációs
helyzetekben.
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Követelmények:
─
─
─
─
─
─

Eligazodás a kisközösségi kommunikációs helyzetekben.
A mondanivaló szabatos és stílusos megfogalmazása.
A beszédpartner szempontjának figyelembevétele.
A hatékony kommunikáció tartalmi, szerkezeti és stilisztikai eszközeinek kiválasztása.
A nem verbális kommunikációs eszközök felfogása, értékelése és alkalmazása.
Az első években kialakított és elsajátított beszédtechnikai ismeretek alkalmazása és
továbbfejlesztése.

Tartalmi / tudásbeli előfeltételek:
─
─
─
─

A kommunikációs helyzet megfelelő értékelése.
A verbális és a nem verbális jelek ismerete és alkalmazása.
Eligazodás a mindennapi kommunikációs helyzetekben.
A nyelvi illem alkalmazása.

Tartalmak:
─ A magán- és a kisközösségi (iskolai) kommunikáció: felszólalás, hozzászólás, érvelés, vita,
megbeszélés, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás.
─ Az írásbeli és a szóbeli közlés kifejezési formáinak azonossága és különbsége a magán és
közéleti kommunikációban.
─ Beszédművelési és stilisztikai gyakorlatok.
─ Kommunikációs helyzetgyakorlatok.
Ajánlott tanítási módszerek:
─ Az elméleti háttérnek példákkal való megvilágítása; a tanulók élettapasztalatainak és
olvasmányélményeinek felhasználása.
─ Kommunikációs helyzetgyakorlatok.
Időkeretek:
8 óra az intenzív szakasz, egyébként folyamatosan kell végezni a gyakorlatokat, integrálva a
nyelvi és az irodalmi foglalkozásokba.
Ellenőrzés / értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
─ a tanulók beszédének és írásának formai jellemzői,
─ a tanulók kommunikációs és viselkedéskultúrája.
Módszerei:
Szóbeli: megnyilatkozások, közös megbeszélések, helyzetgyakorlatok;
Írásbeli: megnyilatkozások, írásművek rendszeres javítása.
Évi egy felmérés.
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Irodalom
Jellemzők:
A 7. osztály irodalmi törzsanyagában főleg a XIX. század alkotói szerepelnek. Az epikai
műnemet most elsősorban a nagyobb regények és különböző válfajú kisprózai írások képviselik. Ebben az évfolyamban nagyobb szerepet kap a lírai műnem különböző műfajaival,
főleg a klasszikus nagy alkotások példái alapján. A szoros irodalomtörténeti rendet most sem
követjük, de módot adunk a történeti rendszerezésre is.
Célok és feladatok:
─ Rendszeres olvasóvá nevelés, a szövegértő néma olvasás; az értelmező hangos felolvasás és
a kifejező olvasás képességének fejlesztése szépirodalmi, ismeretterjesztő és publicisztikai
szövegek segítségével. Önálló olvasmányválasztás, önálló műolvasás, -értés képességének
fejlesztése a közös műértelmezések és a könyvtárhasználat segítségével.
─ Az irodalmi művek szó szerinti és metaforikus jelentésének, jelentésrétegeinek értelmeztetése a műelemző eljárások segítségével.
─ A művek és alkotók elhelyezése a történelmi folyamatban.
─ Az esztétikai érzékenység fejlesztése, az esztétikum megjelenési formáinak felismertetése a
művek értékfeltárásának folyamatában.
─ Az önálló véleményalkotás, a kritikai érzék fejlesztése.
─ Az önálló ismeretszerzés, a tanulás képességének fejlesztése.
Követelmények:
─ Közös és önálló műolvasás; értelmezés az epikai, a lírai, a drámai szövegek köréből.
─ A műelemzés, -értelmezés eljárásainak és fogalmainak alapvető ismerete. Az epikai, a lírai
műnem jellemző műfajainak ismerete a tanult példák alapján. A drámai műnem (dramatizált
szöveg, a dialógus) alapvető sajátosságainak ismerete.
─ A szövegalkotás szóbeli és írásbeli formáinak használata különböző műfajokban, nézőpont-,
hangnem- és stílusváltással.
─ A tanulási technikák ismerete és alkalmazása: gyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés, összegző
és rendszerező eljárások ismerete és alkalmazása, a könyvtári ismeretek alkalmazása
(lexikon- és szótárhasználat).
Tartalmi / tudásbeli előfeltételek:
─ A hatodik évfolyamban megfogalmazott és teljesített követelmények. A megfelelő nyelvi
ismereteknek, a nyelvhasználatnak a korosztályban megfelelő szintje.
Tartalmak:
1. téma: Ritmus, kép, kifejezésmód. A líra alapformái (dal, elégia, óda, epigramma)
Tartalma: Lírai alkotások a klasszikus és kortárs magyar és világirodalomból, a lírai szerkezet,
a műfaji sajátosságok, a versformák változatai.
─ Az epigramma és az ars poetica
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
Kazinczy Ferenc: A nagy titok, Írói érdem
Kölcsey Ferenc: Huszt, Emléklapra
Petőfi Sándor: A XIX. század költői
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─ A népdal és a műdal. A szerelmi dal és a szerelmi panaszdal
Megrakják a tüzet, Ha folyóvíz vónék... (népdal)
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert...
─ A búcsúdal és a bújdosóének
Elmegyek, elmegyek... (népdal)
Elindultam szép hazámból... (népdal)
Bornemissza Péter: Siralmas énnéköm
Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a táborozáskor
─ A hazafias dal és a toborzó
Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Most szép lenni katonának... (népdal)
Gábor Áron rézágyúja... (népdal)
Arany János: Nemzetőr-dal
─ Az óda és a himnusz
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz 2.
Kölcsey Ferenc: Hymnus
Vörösmarty Mihály: Szózat
─ Az elégia és a rapszódia
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
Petőfi Sándor: Szeptember végén
Pacsirtaszót hallok megint
Arany János: Letészem a lantot
Vörösmarty Mihály: A vén cigány
Ezenkívül a szöveggyűjtemény két fejezete:
─ Ars poetica, elégia, himnusz, óda
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz I.
Friedrich Schiller: Az örömhöz
Charles Baudelaire: Himnusz a szépséghez
Arany János: Rendületlenül
Nagy Gáspár: Valahol örökké
─ Az vagy nekem. . . A szeretet és a szerelem versei
William Shakespeare: Az vagy nekem...
Robert Burns: John Anderson, szívem, John
Csokonai Vitéz Mihály: Egy tulipánhoz
Heinrich Heine: Mint egy virág, olyan vagy
Vajda János: Húsz év múlva
Buda Ferenc: Szürke szemű
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2. téma: A kisepika műfaji változatai: novella, elbeszélés, anekdota
Tartalma: Anekdotikus történetek, kisepikai alkotások a magyar és a világirodalom különböző
korszakaiból. Az anekdota változatai, felépítése; a novella szerkezeti jellemzői.
─ A karcolat, a tollrajz és a novella
Mikszáth Kálmán: A korlátfa, A pénzügyminiszter reggelije
Gárdonyi Géza: A tűz, Az ablak, Megmutatás
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány, Bede Anna tartozása
─ Karcolat, kisregény, novella
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa
Anton Pavlovics Csehov: Kaméleon
Mikszáth Kálmán: Jókai beszél (részlet)
Esterházy Péter: Termelési-regény (részlet)
3. téma: A regény változatai
Tartalma: Magyar történelmi események és korszakok megidézése az irodalomban, Jókai
Mór, Mikszáth Kálmán és mások műveiben. Epikai alkotások a világirodalomból (novellák,
regényrészletek).
─ A regény, a verses regény és a kisregény
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (A házi olvasmány feldolgozása.)
Arany János: A délibábok hőse (részletek)
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (A házi olvasmány feldolgozása.)
4. téma: Irodalom és kulturális élet a reformkorban
Tartalma: Olvasmányok a reformkor irodalmából, szerzők és művek, írók és olvasók, írói
életpályák, irodalmi társaságok, folyóiratok, színházi élet, irodalmi kapcsolatok. Romantikus
életérzés; életmód, stílusjegyek. Az irodalom; a zene, a festészet néhány közös vonása a
romantikában.
─ Epika: A napló, a szónoklat és az intelem
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója (részletek)
Kölcsey Ferenc: Beszéd a magyar nyelv ügyében (részlet), Parainesis Kölcsey
Kálmánhoz (részletek)
─ Szabadság, szerelem! A nagy nap
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt emgemet, Szabadság, szerelem!
Szana Tamás: Petőfiné Szendrey Júlia (részletek)
Petőfi Sándor: Naplójából
Petőfi Sándor: 15-dik március, 1848.
Jókai Mór: Forradalom vég nélkül (részletek)
Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (részletek)
Mikszáth Kálmánné visszaemlékezéseiből
Kosztolányi Dezső: Mikszáth Kálmán (részletek)
Petőfi Sándor: Szeptember végén, Föltámadott a tenger, Csatadal, Az erdélyi hadsereg
Illyés Gyula: Petőfi Sándor (részletek)
Szilágyi Domokos: Szemből, Halál, Héjjasfalva felé
Petőfi Sándor: Nemzeti dal
5. téma: Egy drámai mű feldolgozása
Tartalma: Egy dráma (vígjáték, színmű) feldolgozása, lehetőség szerint megtekintése, a
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szöveg és az előadás összehasonlítása. A komikum, a humor, a paródia tartalmi és nyelvi
jellemzői:
─ Dráma
A tragédia és a komédia
Katona József: Bánk bán (részlet)
Szigligeti Ede: Liliomfi (részlet)
─ Komédia, tragédia, színház, film
William Shakespeare: Ahogy tetszik (részlet)
Moliére: A fösvény (részlet)
Katona József: Bánk bán (részlet)
Egressy Béni-Erkel Ferenc-Katona József: Bánk bán (operaszövegkönyv, részlet)
Szigligeti Ede-Mészöly Dezső-Makk Károly: Liliomfi (filmforgatókönyv, részlet)

Nyelvtan
Jellemzők:
A 7. osztályos nyelvtani anyag gerincét a mondatrészek tanítása képezi, hozzá kapcsolva az
összetett szavakat. A helyesírás tanítása a nyelvtani anyaghoz kapcsolódik. Ezen kívül a
régebbi ismereteket állandóan a felszínen kell tartani.
Célok és feladatok:
─
─
─
─

Az ösztönös nyelvhasználat tudatossá tétele az új mondattani és szótani ismeretekkel.
A nyelvtani szaknyelv tudatos használata.
A mondattani és a szótani elemzési készség elmélyítése.
A nyelvtanhoz kapcsolódó helyesírási ismeretek elsajátítása és készségszintű alkalmazása,
az egybeírás és a különírás egyszerűbb esetei, a központozás általános szabályai.
─ A nyelvtani anyaghoz kapcsolódó nyelvhelyességi és stilisztikai ismeretek.
─ A Magyar helyesírási szótár használatának megismertetése.
─ A követelményeknek megfelelő olvasás- és íráskészség.
Követelmények:
─
─
─
─
─
─
─
─

A rendszermondat felépítése: a mondatrészek és a szószerkezetek ismerete.
A mondatelemzési készség kialakítása.
A mondattanhoz kapcsolódó helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása.
A szóalkotás gyakoribb típusainak ismerete: a mellérendelő és az alárendelő összetett szavak
felismerése, elemzése és helyesírása.
Szövegértő néma és szövegértő hangos olvasás különféle tartalmú és műfajú szövegeken.
Rendezett, olvasható és a szövegtagolást tükröző íráskép az iskolai és a házi feladatokban.
A nyelvhelyesség szabályainak betartása mind a szóbeli, mind az írásbeli közlésekben.
A Magyar helyesírási szótár használata az önellenőrzés során.
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Tartalmi / tudásbeli előfeltételek:
─
─
─
─
─

A 6. osztályos anyag ismerete (szófajok, szóképzés, szójelentéstan).
Az önellenőrzés és javítás képességének megléte.
A szöveg megértését biztosító készségszintű néma olvasás.
Kifejező, a szöveget tagoló, jó tempójú hangos olvasás.
Az írásnak eszközszintű és esztétikus használata; olvasható íráskép, megfelelő tempó; az
írásmű gazdaságos és esztétikus elhelyezése a papíron, a szövegtagolásnak megfelelően.
─ Az eddig tanult helyesírási szabályok alkalmazása, a gyakori közkeletű szavak és
szókapcsolatok készségszintű helyesírása.
Tartalmak:
1. téma: Az egyszerű mondat
─ Mondattani ismeretek (a szövegen kívüli, azaz- a rendszermondat): a mondat mibenléte,
fajtái; a mondatrészek; a szószerkezetek: az alá- és a mellérendelő viszonyok a
szószerkezetekben.
2. téma: A szóalkotási módok
─ Az összetett szavak: a mellérendelő összetett szavak és helyesírásuk; az alárendelő összetett
szavak és helyesírásuk.
─ A mozaikszók. Az állandósult szószerkezetek.
─ A gyakori szóalkotási módok rendszerező összefoglalása (szóképzés, szóösszetétel).
─ Különféle tartalmú és műfajú szövegek olvastatása, felolvastatása az újonnan tanult
nyelvtani ismeretek alkalmazásával.
3. téma: Helyesírási ismeretek
─ Írásgyakorlatok az iskolai és a házi feladatokban.
─ A tanult mondattani és szótani ismereteknek megfelelő helyesírási ismeretek (szabályok)
körének kibővítése, begyakorlása: a mondaton belüli és a mondatzáró írásjelek ismerete
(vessző, gondolatjel, zárójel, kettőspont, pontosvessző); a tulajdonnevek és a belőlük képzett
melléknevek helyesírásának a felszínen tartása és kibővítése: a tanult idegen személynevek,
a többelemű földrajzi nevek, intézménynevek és belőlük képzett melléknevek írása; az
egybe- és a különírás szabályai.
─ A Magyar helyesírási szótár használatának a megtanítása.
Ajánlott tanítási módszerek:
─ Induktív menetű tanítás.
─ Az ismeretek állandó felszínen tartása.
─ Tudatos mondattani és szótani elemzések.
─ A helyesírás tanításában a nyelvtani ismeretek tudatos felhasználása.
─ Nyelvi játékok, rejtvények versenyszerű, illetőleg oldott alkalmazása; a nyelvhelyesség
szemléletes és játékos tanítása (Álljunk meg egy szóra!).
─ Az integráció elvének megfelelően állandó kapcsolattartás az irodalmi anyaggal, a nyelvi
ismereteknek az irodalmi anyagon történő alkalmazása, s ezáltal az irodalmi ismereteknek is
az elmélyítése. Továbbá a mondattani ismeretek alkalmazása a szövegértő olvasásban.
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Ellenőrzés / értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
─ az aktuális nyelvtani ismeretek,
─ a régebbi nyelvtani ismeretek,
─ a helyesírási tudnivalók.
Módszerei:
─ szóbeli beszámolók,
─ írásbeli beszámolók, feladatmegoldások,
─ rendszeres javítás és javíttatás, beleértve a házi munkák javítását is.
Szintfelmérések:
─ céljuk a hiánypótlás, a tájékozódás és a tájékoztatás;
─ az egyes egységek végén, a tanév elején és az év végén.
Könyv- és könyvtárhasználat, tanulási képességek, szövegértés és szövegalkotás
Jellemzők:
Ide tartozik a szövegértő olvasás képességének fejlesztése, a szövegelemzési, továbbá a
szóbeli és az írásbeli szövegalkotási (fogalmazási) képesség fejlesztése. A szövegmunka
kapcsán mindig figyelembe kell venni a kommunikációs helyzetet és a kommunikáció
tényezőit.
Az olvasási képesség fejlesztése nem zárul le a 6. osztály után sem. Feladatunk az esetleges
hiányosságok feltárása, s ennek alapján a differenciált fejlesztés kidolgozása. Nemcsak a
magyar órákon kell fejleszteni az olvasási képességet, hanem a különféle tantárgyakban is.
Az olvasási képesség fejlesztését össze kell kapcsolni a tanulás tanításával.
Célok és feladatok:
─ A kommunikációs helyzetet figyelembe vevő fogalmazási képesség kialakítása, írásos és
szóbeli szövegek alkotásával.
─ Az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése.
─ Az önálló ismeretszerzés fejlesztése kapcsán az egyes tantárgyak sajátos szövegalkotási
módszereinek a megismertetése.
─ A jegyzet és a vázlat különbségeinek, valamint a jegyzetírás és a vázlatkészítés különböző
eljárásainak bemutatása és megtanítása.
─ A hallott vagy az olvasott szöveg tartalmának ismertetése különböző kommunikációs
helyzetekben.
─ A fogalmazási képesség elmélyítése (jellemzések, párbeszédek, monológok).
Követelmények:
─ A kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegek alkotása.
─ A szóbeliség és az írásbeliség sajátosságainak figyelembe vétele és tudatos felhasználása a
szövegalkotás során.
─ Jegyzet és vázlat készítése tanári segítséggel különböző tartalmú és típusú szövegek alapján,
más tantárgyak tankönyveiből is.
─ Önálló jellemzés készítése hangnem- és nézőpontváltással.
─ Kreatív szövegalkotási gyakorlatok párbeszédekkel és monológokkal.
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Tartalmi / tudásbeli előfeltételek:
─ Jártasság a mindennapi kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegek alkotásában és
értékelésében.
─ A szövegszerkesztés általános menetének ismerete.
─ A fogalmazási alapfogalmak ismerete.
─ Az életkornak megfelelő szóbeli és írásbeli kifejezőképesség és megfelelő olvasás- és
írástechnika.
─ Tájékozódás a könyvtárban.
Tartalmak:
─ Az írásos és az élőszóbeli szövegek felfogásának és alkotásának különbsége, használatuk a
kisközösségi kommunikációs helyzetekben.
─ Az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése, a tanulást segítő műfajok tudatos
alkalmazása: jegyzet, vázlat készítése.
─ Szövegtömörítés és -kifejtés egyszerűbb szövegeken.
─ Kreatív szöveggyakorlatok párbeszédekkel és monológokkal.
─ A fogalmazási képesség elmélyítése a különböző hangnemű és nézőpontú jellemzések
alkotásával, párbeszédek és monológok írásával.
─ A névmutató és a tárgymutató. A könyvtár írott és modern technológián alapuló
dokumentumai. Kulcsszavak alapján forráskiválasztás név- és tárgymutató alapján.
Ajánlott tanítási módszerek:
─ Szituációs gyakorlatok, elsősorban a szóbeli szövegalkotáshoz.
─ Kreatív szöveggyakorlatok alkalmazása.
─ Szövegelemzések a gondolatmenet, a pragmatikai háttér, a mondatalkotás és -kapcsolás, a
szóhasználat, a költői képek és alakzatok megfigyeltetése.
─ A szövegértő olvasás változatos technikáinak alkalmazása: válogató, kiemelő stb. olvasás.
─ A folyamatolvasás alkalmazása.
─ A folyamatírás alkalmazása (egy-egy fogalmazást közösen alkosson meg a tanár a
gyerekekkel).
─ A fogalmazás önellenőrzésének a megtanítása: szoktassuk rá tanítványainkat arra, hogy
többször több szempontból nézzék át írásmunkájukat.
─ Az írás nyugodt körülményeinek a biztosítása: legyen mód a tisztázásra, az esetleges
újrafogalmazásra.
─ Tudatosítsuk tanítványainkkal azt, hogy a rendezetlen íráskép és a rossz helyesírás
akadályozza az üzenet vételét, vagyis a kommunikációt. Tehát ügyeljünk a külalakra is.
─ Rendszeres javítás és javíttatás. A házi füzeteket is javítani kell.
Ellenőrzés / értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai: azonosak a szóbeli és írásbeli szövegalkotás szempontjaival. A fogalmazásokat
három jeggyel osztályozzuk: tartalom, nyelvi színvonal (szövegszerkesztés, stílus, helyesírás);
külalak. Az időkeret évi 3 nagydolgozatot enged meg (lásd az irodalomnál).
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Tankönyvek, segédletek:
1. Dr. Széplaki György - dr. Vilcsek Béla: Világjáró - irodalomkönyv
2. Adamikné dr. Jászó Anna - dr. Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk - 7.
3. Adamikné dr. Jászó Anna - dr. Fercsik Erzsébet: Garabonciás I. - feladatfüzet magyar
nyelvből
4. Dr. Széplaki György-dr. Vilcsek Béla: Garabonciás II. - feladatfüzet irodalomból
5. Dr. Fercsik Erzsébet-dr. Széplaki György-dr. Vilcsek Béla: Felmérőlapok
magyar nyelv és irodalomból
6. Tanmenet
A továbbhaladás feltételei:
Részvétel a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban felszólalás,
hozzászólás formájában. A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról a saját vélemény
megfogalmazása az érvelés szabályait követve. Udvarias együttműködés felnőtt és kortárs
beszédpartnerekkel.
A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, szövegmondás. Rendezett, egyéni íráskép.
Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) szövegek szerkezetének és jelentésének bemutatása. Epikus olvasmányok, olvasott, látott drámai alkotások
szerkezeti elemeinek elkülönítése, a fő- és mellékszereplők jellemzése. A szépirodalmi
művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok összefüggéseinek
bemutatása szóban és írásban. A lírai formanyelv (ritmus, rím, hangzás, képiség)
stíluseszközeinek felismerése, szakszerű megnevezése. Vázlat készítése szóbeli
megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat írása.
Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése. A mondatfajták biztos
megkülönböztetése. A szóalkotás gyakori módjainak fölismerése és elemzése. A tanult
nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása: a központozás, a
tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett melléknevek helyesírásának,
az egybe- és különírás elveinek ismerete és megfelelő alkalmazása. A Magyar helyesírási
szótár önálló használata.
A tárgyalt irodalmi művekhez, a mindennapi élet kérdésének megválaszolásához
ismeretanyagok keresése a könyvtár nyomtatott és elektronikus információhordozóinak
felhasználásával.
Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációban és az elemző beszélgetésekben.
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8. évfolyam
Heti óraszám: 4 (irodalom: 2, nyelv: 2)
Témakörök:
Kommunikáció
Tömegkommunikáció
Irodalom
─ Az irodalom határterületén - a népszerű irodalom műfajai
─ Az irodalom nagy témáiból
─ A Nyugat első nemzedékének irodalmából
─ A dráma világa
─ Kortárs irodalom - kortárs írók és olvasók
Nyelv
─
─
─
─

Az összetett mondat
A tanult leíró nyelvtani fogalmak rendszerezése
Kitekintés a magyar nyelv életére
Helyesírási rendszerünk

Könyv- és könyvtárhasználat, tanulási képességek,
szövegműfajok és kifejezési formájuk
Tánc és dráma
Memoriter

Tömegkommunikáció
Jellemzők:
A tömegkommunikáció egyes területeinek számbavétele és jellemzőik tudatosítása. Alapfokú
ismeretek a tömegkommunikáció helyzeteiről és műfajairól. A befogadói szempont
érvényesítése a tömegkommunikációs helyzetekben és műfajokban.
A szóbeli és az írásbeli közlés fejlesztése, tekintettel a tömegkommunikációs helyzetekre és
műfajokra.
Célok és feladatok:
─ A tömegkommunikáció területeinek megismerése és gyakoribb műfajainak megismertetése,
konkrét példákon történő bemutatással.
─ A tömegkommunikációs eszközök szerepének és hatásának tudatosítása a befogadó
szempontjából.
─ A szóbeli és az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése a megismert kommunikációs
helyzetekben és műfajokban.
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Követelmények:
─
─
─
─

Eligazodás a tömegkommunikáció ágazataiban.
Biztos tájékozódás a gyakoribb tömegkommunikációs helyzetekben és műfajokban.
A hír és a kommentár különbségének felismerése.
A tömegkommunikációs eszközök szerepének és hatásának felfogása és értékelése.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
─
─
─
─
─
─

Eligazodás a kisközösségi kommunikációs helyzetekben.
A mondanivaló szabatos és stílusos megfogalmazása.
A beszédpartner szempontjának figyelembevétele.
A hatékony kommunikáció tartalmi, szerkezeti és stilisztikai eszközeinek kiválasztása.
A nem verbális kommunikációs eszközök felfogása, értékelése és alkalmazása.
Az első években kialakított és elsajátított beszédtechnikai ismeretek alkalmazása és
továbbfejlesztése.

Tartalmak:
─ Alapismeretek a kommunikáció köréből: hír, tudósítás; cikk, kommentár, kritika; glossza,
interjú, riport.
─ A reklám, a hirdetés, az apróhirdetés eszközei és hatása.
─ A tömegkommunikációs eszközök szerepe és hatása.
─ Beszédművelési és stilisztikai gyakorlatok.
─ Kommunikációs helyzetgyakorlatok.
Ajánlott tanítási módszerek:
─ Az elméleti háttérnek példákkal való megvilágítása; a tanulók élettapasztalatainak és
olvasmányélményeinek felhasználása.
─ Kommunikációs helyzetgyakorlatok.
─ Kommunikációs terepgyakorlatok: az- iskolarádió, az iskolaújság, a faliújság stb. kínálta
lehetőségek felhasználása.
Időkeret:
8 óra az intenzív szakasz, egyébként folyamatosan kell végezni a gyakorlatokat, integrálva a
nyelvi és az irodalmi foglalkozásokba.
Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
─ a tanulók beszédének és írásának formai jellemzői,
─ a tanulók kommunikációs és viselkedéskultúrája.
Évi egy felmérés.
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Irodalom
Jellemzők:
A 8. osztály irodalmi törzsanyagában főleg a XX. század alkotói szerepelnek. Az epikai
műnemet a regények és novellák, valamint más különböző válfajú kisprózai írások képviselik.
Ebben az évfolyamban is nagyobb szerepet kap a lírai műnem, különböző műfajaival.
Előtérbe kerülnek a magyar irodalom jelenkorához közeli alkotói pályák is. A szoros
irodalomtörténeti rendet most sem követjük, de módot adunk a történeti rendszerezésre.
Célok és feladatok:
─ Rendszeres olvasóvá nevelés, a szövegértő néma olvasás, az értelmező hangos felolvasás és
a kifejező olvasás képességének fejlesztése szépirodalmi, ismeretterjesztő és publicisztikai
szövegek segítségével. Önálló olvasmányválasztás, önálló műolvasás, -értés képességének
fejlesztése a közös műértelmezések és a könyvtárhasználat, valamint egyéb médiumok
segítségével.
─ Az irodalmi művek szó szerinti és metaforikus jelentésének, jelentésrétegeinek
értelmeztetése a műelemző eljárások segítségével.
─ A művek és alkotók elhelyezése a történelmi folyamatban, alkotásaik és a korszak történései
közötti ok-okozati összefüggések feltárása.
─ Az esztétikai érzékenység fejlesztése, az esztétikum megjelenési formáinak felismertetése a
művek értékfeltárásának folyamatában. A szépség forrása, a tragikum, a komikum, a részvét,
az igazság, a konfliktusok értelmeztetése, élményszerű befogadása az olvasott művek
segítségével.
─ Az önálló véleményalkotás, a kritikai érzék és az önismeret fejlesztése, alkalmazása a
szabad olvasmányválasztásban, a tanórai és köznapi beszélgetésekben. Az érvelés, a
bizonyítás és cáfolás módszereinek megismertetése, alkalmaztatása az értékfeltáró,
műértelmező folyamatban és a köznapi kommunikációban.
─ Az önálló ismeretszerzés, a tanulás képességének fejlesztése.
Követelmények:
─ Közös és önálló műolvasás, -értelmezés az epikai, a lírai, a drámai szövegek köréből.
─ A műelemzés, -értelmezés eljárásainak és fogalmainak alapvető ismerete. Az epikai, a lírai
és a drámai műnem jellemző műfajainak ismerete a tanult példák alapján.
─ A szövegalkotás szóbeli és írásbeli formáinak használata különböző műfajokban, nézőpont-,
hangnem- és stílusváltással. Az irodalmi és a köznyelv szókincsének használata a tanult
szövegösszefüggésekben.
─ A tanulási technikák ismerete és alkalmazása: önálló gyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés,
összegző és rendszerező eljárások ismerete és alkalmazása, a könyvtári ismeretek
alkalmazása (forrásmű, lexikon- és szótárhasználat).
─ Történeti tájékozottság a stílusok, a műfajok körében és a klasszikus alkotók pályaképeiben.
Tartalmi / tudásbeli előfeltételek:
─ A korábbi évfolyamokban megfogalmazott és teljesített követelmények. A megfelelő nyelvi
ismereteknek, a nyelvhasználatnak a korosztályban megfelelő szintje.
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Témakörök, tartalmak:
1. téma: Az irodalom határterületén - a népszerű irodalom műfajai
Aktualizálva, attól függően, melyik mű népszerű az osztályban.
2. téma: Az irodalom nagy témáiból
Tartalmak:
Ady Endre: A Hortobágy poétája
Babits Mihály: Örökké ég a felhők mögött (részletek)
Karinthy Frigyes: Előszó
Móricz Zsigmond: Curriculum vitae
Kosztolányi Dezső: Önmagadról (részletek)
Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma
József Attila: Curriculum vitae
Kassák Lajos: Fújjad csak furulyádat
Radnóti Miklós: Töredék
Tamási Áron: Magyar fohász...
Déry Tibor: Egy nap hordaléka (részlet)
Pilinszky János: Költemény
Illés Gyula: Naplójegyzetek (részlet)
Takács Tibor: Húsvéti harangok
Rainer Maria Rilke: Liebes-Lied Szerelmes dal (Kosztolányi Dezső fordítása)
Guillaume Apollinaire: L'Adieu Búcsú (Vas István fordítása)
Tóth Árpád: Meddő órán
Juhász Gyula: Milyen volt
Ady Endre: Őrizem a szemed
Szabó Lőrinc: Szeretlek
József Attila: Tedd a kezed
Radnóti Miklós: Tétova óda
Vas István: Minden jelben
Nagy László: Himnusz minden időben
Garay Zsuzsanna: Szerelem
3. téma: A Nyugat első nemzedékének irodalmából
Tartalmak:
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én, Szeretném, ha szeretnének, Párizsban járt az ősz
Babits Mihály: Húnyt szemmel, Messze... messze..., A lírikus epilógja
Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig (A házi olvasmány feldolgozása)
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek), A jó tanuló felel, Magyarázom a
bizonyítványom.
Kosztolányi Dezső: Kücsük, A kulcs.
4. téma: A dráma világa
Tartalmak:
Móricz Zsigmond: A regényről, a drámáról és a színházról
Hevesi Sándor: A drámaírás iskolája (részletek)
Örkény István: Párbeszéd a groteszkről (részletek)
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (részlet)
Tamási Áron: Énekes madár (részlet)
Örkény István: Tóték (részlet)
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban (részlet)
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Weöres Sándor: A holdbeli csónakos (részletek)
Eugéne Ionesco: A kopasz énekesnő (részlet, Gera György fordítása)
Örkény István-Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy úr! (filmforgatókönyv, részlet)
Hubay Miklós-Ránki György-Vas István: Egy szerelem-három éjszakája (részlet)
5. téma: Kortárs irodalom - kortárs írók és olvasók
Tartalmak:
Weöres Sándor: A vers születése (részlet)
Bella István: A vers születése
Somlyó György: Philoktétész sebe. Bevezetés a modern költészetbe (részlet)
Szabó Lőrinc: Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól (részletek), 1. A nyugodt csoda,
3. Óriás szív, 20. A varázsboltban
József Attila: Ringató, Betlehemi királyok, Születésnapomra
Radnóti Miklós: Két karodban, Nem tudhatom
Pilinszky János: Harbach, 1944, Harmadnapon
Nagy László: Adjon az Isten..., Ki viszi át a Szerelmet
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg; Magyar etűdök (részletek), Az ábécé 25 betűjére
Nemes Nagy Ágnes: Nyíló gesztenye
Németh László: Három elbeszélő (részlet)
Ottlik Géza: Próza (részletek)
Tamási Áron: Ábel a rengetegben (A házi olvasmány feldolgozása)
Déry Tibor: Szerelem
Örkény István: Tóték (részlet)

Nyelvtan
Jellemzők:
A 8. osztály nyelvtani anyaga a megelőző években jelen lévő ismeretek nyelvi szintek szerinti
elmélyítése, rendszerezése és összefoglalása. Gerincét az összetett mondatok tanítása képezi,
mégpedig a rendszermondat és a szövegmondat vonatkozásában (vö. a mondat
megszerkesztettsége és beszerkesztettsége). A helyesírás tanítása a nyelvtani anyaghoz
kapcsolódik; ezen kívül a régebbi ismereteket állandóan a felszínen kell tartani.
Célok és feladatok:
─
─
─
─
─
─

Az ösztönös nyelvhasználat tudatossá tétele az új mondattani ismeretekkel.
A felhalmozódott tapasztalati anyag rendezése.
A nyelvtani szaknyelv tudatos használata.
A mondattani elemzési készség elmélyítése.
Az összetett mondatok elemzésének megtanítása:
A nyelvtani anyaghoz kapcsolódó helyesírási ismeretek elsajátítása és készségszintű
alkalmazása.
─ A nyelvtani anyaghoz kapcsolódó nyelvhelyességi és stilisztikai ismeretek elsajátíttatása.
─ A Magyar helyesírási szótár használatának megismertetése.
─ A követelményeknek megfelelő olvasás- és íráskészség kialakítása.
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Követelmények:
─
─
─
─
─
─
─
─
─

A rendszermondat felépítése: az összetett mondat szerkezetének felismerése.
Jártasság az összetett mondat elemzésében.
Az összetett mondatokhoz kapcsolódó helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása.
A rokonértelműség és az azonosalakúság felismerése a tanult nyelvi szinteken.
Az alá- és a mellérendelő viszonyok felismerése a tanult nyelvi szinteken.
Szövegértő néma és szövegértő hangos olvasás különféle tartalmú és műfajú szövegeken.
Rendezett, olvasható és a szövegtagolást tükröző íráskép az iskolai és a házi feladatokban.
A nyelvhelyesség szabályainak betartása mind a szóbeli, mind az írásbeli közlésekben.
A Magyar helyesírási szótár használata az önellenőrzés során.

Tartalmi / tudásbeli előfeltételek:
─ A 7. osztályos anyag ismerete: mondatrészek, szószerkezetek.
─ Mondatelemzési készség az egyszerű mondatokban.
─ Megfelelő szintű olvasási, írási és helyesírási képesség.
1. témakör: Az összetett mondat
Tartalmak:
─ Mondattani ismeretek (a rendszermondat): az összetett mondat fogalma és fajai.
─ Az alárendelő összetett mondat: alanyi, állítmányi, tárgyi, határozói és jelzői alárendelő
összetett mondatok.
─ A mellérendelő összetett mondat: kapcsolatos, ellentétes, választó, következtető és
magyarázó (okadó és kifejtő magyarázó).
─ A többszörösen összetett mondatok.
─ A mondat a szövegben, vagyis a szövegmondat.
─ A jelentéstani ismeretek bővítése: a rokonértelműség és az azonosalakúság.
─ Különféle tartalmú és műfajú szövegek olvastatása, felolvastatása az újonnan tanult nyelvtani ismeretek alkalmazásával.
2. témakör: A tanult leíró nyelvtani fogalmak rendszerezése
─ A nyelvi szintek.
─ A nyelvi szintekről tanultak rendszerezése: mondatok, szószerkezetek, szófajok, szóalak:
szóelem, egyszerű és összetett szó, hangrendszer.
3. témakör: Kitekintés a magyar nyelv életére
─ Nyelvváltozatok és nyelvi normák a mai magyar nyelvben.
─ Nyelvünk eredete, rokonsága.
─ A magyar nyelv típusa: néhány hangtani, alaktani, mondattani sajátossága; szórendjének
jellemzői.
4. téma: Helyesírási rendszerünk
─ Írásgyakorlatok az iskolai és a házi feladatokban.
─ A tanult mondattani ismereteknek megfelelő helyesírási ismeretek (szabályok) körének
kibővítése; begyakorlása: a mondaton belüli, a tagmondatok közötti és a mondatzáró
írásjelek. A párbeszédek és az idézetek írásmódja.
─ Az eddig tanult helyesírási ismeretek, felszínen tartása, gyakorlása.
─ A Magyar helyesírási szótár alkalmazása az önellenőrzésben.
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Ajánlott tanítási módszerek:
─
─
─
─

Induktív menetű tanítás.
Az ismeretek állandó felszínen tartása.
Tudatos mondattani és szótani elemzések.
A helyesírási ismeretek tanításában a nyelvtani ismeretek tudatos felhasználása.

─ Nyelvi játékok, rejtvények versenyszerű, illetőleg oldott alkalmazása; a nyelvhelyesség
szemléletes és játékos tanítása (Álljunk meg egy szóra!).
─ Az integráció elvének megfelelően állandó kapcsolattartás az irodalmi anyaggal, a nyelvi
ismereteknek az irodalmi anyagon-való alkalmazása, s ezáltal az irodalmi ismereteknek is az
elmélyítése. Továbbá a mondattani ismeretek alkalmazása a szövegértő olvasásban.
Ellenőrzés / értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
─ az aktuális nyelvtani ismeretek,
─ a régebbi nyelvtani ismeretek,
─ a helyesírási tudnivalók.
Módszerei:
─ szóbeli beszámolók,
─ írásbeli beszámolók, feladatmegoldások,
─ rendszeres javítás és javíttatás, beleértve a házi munkák javítását is.
Szintfelmérések:
─ céljuk a hiánypótlás, a tájékozódás és a tájékoztatás;
─ az egyes egységek végén, a tanév elején és a tanév végén.

Könyv- és könyvtárhasználat, tanulási képesség Szövegértés és szövegalkotás
Jellemzők:
Folytatódik a szövegértő olvasás képességének a fejlesztése, a szóbeli és az írásbeli
szövegalkotási képesség fejlesztése. Az olvasási képesség fejlesztését továbbra is össze kell
kapcsolni a tanulás tanításával.
Célok és feladatok:
─ A szövegalkotó képesség mellett az írásbeli és a szóbeli szövegek befogadásának mind
intenzívebb lehetővé tétele.
─ A tömegkommunikáció különféle hatásának tudatosítása.
─ Az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése.
─ Az egyes tantárgyak sajátos szövegalkotási módszereinek megismertetése.
─ A fogalmazási képesség elmélyítése.
Követelmények:
─ A kommunikációs helyzeteknek megfelelő szövegek alkotása (ismertetés, tudósítás,
magyarázat).
─ A gyakoribb tömegkommunikációs műfajok elemzése, értékelése tanári segítséggel.
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─ A szó szerinti és a metaforikus értelem összefüggéseinek felismerése különféle műfajú
szövegekben.
─ Kreatív szövegalkotási gyakorlatok.

Tartalmi/tudásbeli előfeltételek:
─ A kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegek alkotása.
─ A szóbeliség és az írásbeliség sajátosságainak figyelembe vétele és tudatos felhasználása a
szövegalkotás során.
─ Jegyzet és vázlat készítése tanári segítséggel különböző tartalmú és típusú szövegek alapján,
más tantárgyak tankönyveiből is.
─ Önálló jellemzés készítése hangnem- és nézőpontváltással.
─ Kreatív szövegalkotási gyakorlatok párbeszédekkel és monológokkal.
Tartalmak:
─ Az írásos és az élőszóbeli szövegek felfogásának és alkotásának különbsége, használatuk és
hatásuk a tömegkommunikációban.
─ Az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése.
─ Szövegátalakítás (szövegtömörítés és -kifejtés) különböző kommunikációs helyzetekben.
─ Kreatív szöveggyakorlatok különféle idézési módok alkalmazásával.
─ A fogalmazási képesség elmélyítése különféle műfajokban és stílusrétegekben.
─ Szókincsfejlesztés különféle műfajokban és stílusrétegekben.
Ajánlott tanítási módszerek:
─ Az elméleti háttérnek példákkal való megvilágítása.
─ A tanulók élettapasztalatainak és olvasmányélményeinek a felhasználása.
─ Az iskolai kommunikációs rendszer (faliújság, iskolarádió, iskolaújság) lehetőségeinek
felhasználása.
─ Az önellenőrzés lehetőségeinek felhasználása.
─ Rendszeres javítás és javíttatás.
Ellenőrzés/értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai azonosak a szóbeli és az írásbeli szövegalkotás szempontjaival. A
fogalmazásokat három jeggyel osztályozzuk: tartalom, nyelvi színvonal (szövegszerkesztés,
stílus, helyesírás), külalak. Az időkeret évi 3 nagydolgozatot tesz lehetővé (lásd az
irodalomnál).
Véleményalkotás és értékelés
Jellemzők:
A személyes vélemény és álláspont fontosságának tudatosítása. A véleményalkotás és a
véleménynyilvánítás különféle lehetőségeinek tudatosítása. A kritikai érzék és az önbizalom
egyforma arányú fejlesztése.
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Célok és feladatok:
─ A véleményalkotás gyakoribb szóbeli és írásbeli műfajainak bemutatása, az
olvasmányokhoz kapcsolódva.
─ A véleményalkotás gyakoribb szóbeli és írásbeli műfajainak bemutatása a mindennapi és a
kisközösségi élethelyzetekhez kapcsolódva.
─
─
─
─

A kritikai érzék és a kifejezőképesség összhangjának megteremtése.
Beszédművek alkotása: hozzászólás, felszólalás, beszámoló.
Írásművek alkotása: olvasónapló, ismertetés, könyvajánlás.
A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek bővítése és elmélyítése.

Követelmények:
─ A vélemények árnyalt megfogalmazása a tanult műfajokban és a megismert
élethelyzetekben.
─ A kommunikációs partnerek eltérő nézőpontjának figyelembe vétele, a hasonlóságok és a
különbségek feltárása, következtetések megfogalmazása.
─ Eligazodás az alapvető kézikönyvekben.
─ Könyvajánlás és olvasmánybeszámoló készítése.
─ Szabadidős és kulturális programok (pl. színielőadások, kiállítások) ismertetése.
Tartalmi / tudásbeli előfeltételek:
─ Ismeretek a kisközösségi és a tömegkommunikációról.
─ Alapvető könyv- és könyvtárhasználati ismeretek.
Tartalom:
─ A véleményalkotás gyakoribb szóbeli és írásbeli műfajainak bemutatása, az olvasmányokhoz kapcsolva: olvasónapló, ismertetés, könyvajánlás, beszámoló.
─ A véleményalkotás gyakoribb szóbeli és írásbeli műfajainak bemutatása a mindennapi és a
kisközösségi élethelyzetekhez kapcsolódva: hozzászólás, felszólalás, beszámoló.
─ Tájékozódás a könyvtárban és a kézikönyvekben: érvek, példák gyűjtése, rendszerezése.
─ A kommunikációs helyzet figyelembevétele a véleménynyilvánításkor, különös tekintettel a
befogadó személyére.
Ajánlott tanítási módszer:
─ Az elméleti háttérnek példákkal való megvilágítása.
A tanulók tapasztalatainak és olvasmányélményeinek felhasználása.
─ Kommunikációs helyzetgyakorlatok.
Ellenőrzés / értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai:
─ A véleményalkotás bátorsága, árnyaltsága, a beszédpartner szempontjának figyelembevétele.
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Tankönyvek, segédletek:
Dr. Széplaki György - dr. Vilcsek Béla: Világjáró irodalomkönyv
Adamikné dr. Jászó Anna - dr. Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk - 8.
Adamikné dr. Jászó Anna - dr. Fercsik Erzsébet: Mérföldkő I.- feladatfüzet magyar nyelvből
Dr. Széplaki György - dr. Vilcsek Béla: Mérföldkő II. - feladatfüzet irodalomból
Dr. Fercsik Erzsébet -dr. Széplaki György - dr. Vilcsek Béla: Felmérőlapok magyar nyelv és
irodalomból
6. Tanmenetek
1.
2.
3.
4.
5.

A továbbhaladás feltételei:
A köznyelv a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltérések
felismerése és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk.
Tájékozottság és ítéletalkotás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban; a média
szerepének és hatásának felismerése.
A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező felolvasása,
elmondása. A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható esztétikus
írás. A feldolgozott művekről, olvasmányélményekről, színházi előadásról összefoglalás
készítése a témának, a kommunikációs alkalomnak megfelelő stílusban felelet vagy rövid
írásos beszámoló formájában. A megismert műfajok stíluseszközeinek megnevezése
tárgyszerűen a tanult szakkifejezésekkel, jellemzésük példákkal. Az olvasott művekben
megjelenített emberi problémák bemutatása önálló véleménynyilvánítással. Ismeretek a
magyar irodalom nagyobb korszakairól (reformkor, a XX. század első és második fele),
néhány alkotó portréja; az olvasott művek elhelyezése a korban.
A népszerű irodalom néhány gyakori műfajának ismerete; hatáskeltő eszközeik jellemzése.
A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése: hangtani, szó- és alaktani, jelentéstani, mondattani
jelenségek fogalmi szintű megnevezése, elemzése egyszerűbb esetekben, a szórend és a
jelentés összefüggésének fölismerése. Mondattani nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása
szóban és írásban. Az idézés, a párbeszéd, a központozás helyesírása.
A gyakrabban használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete. Tájékozottság a
magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ nyelvei között. Jártasság az önálló könyvtári
munkában, a tárgyi katalógus használatában.
Színházi előadás megtekintésének élménye alapján beszámoló készítése. Részvétel az
improvizációs játékokban.
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III. 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. Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie a
segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem
formális keretekben történő elsajátítására is. 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.
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.
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III. 1. 1. Célnyelv: Angol, mint idegen nyelv
és kulturális ismeretek (országismeret)
5-8. évfolyam
Heti óraszám: 5 tanóra bontott osztályban
Bevezető
A két tanítási nyelvű programban is szükség van formális célnyelv-tanításra, ezért az angol, mint
idegen nyelv tárgy éppúgy része a tantervnek, mint a nem két tanítási nyelvű iskolák esetében. A
haladás ütemét remélhetőleg befolyásolni fogja a program egészét átható célnyelvű jelenlét. A
témák megtervezésénél és az órafelosztásnál ezt olyan módon vettük figyelembe, hogy a témakörök
számát nem, csupán azok szókincsét bővítjük, valamint a kiejtést tökéletesítjük. A témakörök
kiválasztásánál elsődlegesen figyelembe vettük a kerettantervi ajánlásokat, valamint a korosztály
érdeklődési körét.
Jellemzők:
Programunkban az angol, mint idegen nyelv tárgyat taníthatja akár magyar, akár angol anyanyelvű
oktató. A tananyag a választott kurzuskönyveken és segédanyagokon kívül növekvő mértékben
tartalmaz autentikus angol nyelvű szépirodalmat; könnyített olvasmányokat, ifjúsági regényeket,
amelyek szó és kifejezéskincsét a tanórákon elsősorban nyelvi és nem irodalmi szempontból
dolgozzák fel. A célnyelven tanított tantárgyak szókincse szintén lehet az órák egy részének anyaga.
A kurzuskönyvek audio és videokazettával, illetve tanulói munkafüzettel együtt használandók. Az
irodalmi művek (mesék, ifjúsági regények) esetében is nagy mértékben felhasználjuk a művek film,
illetve video-adaptációit. A sokoldalú készségfejlesztés szempontjából elengedhetetlen, hogy a
tanulók minél több autentikus anyagot halljanak és lássanak.
A tanórákon a kooperatív munkaformák (csoportos és pármunka) alkalmazása kerül előtérbe a
frontális és egyéni formák mellett. Az 5-8. évfolyamon fokozottan építünk a már az alsó tagozatban
kialakított gondolkodási készségekre. A nyelvtanulás fő módszerei közé továbbra is a
problémamegoldás, a felfedeztető tanulás tartozik, amelynek során a tanulók aktívan hozzájárulnak
saját tudásuk építéséhez. A tanulók a témaközpontú célnyelvtanulás során megismerkednek a
projekt módszerrel is. Megtanulnak önállóan tanulási segédeszközöket, két, valamint egynyelvű
szótárakat használni. Az általános iskola felső 4 évfolyamában sor kerül a tudatos nyelvtantanulásra
is. A tanulók lexikai és nyelvtani ismereteikről, készségeikről rendszeresen, változatos formában
adnak számot. Az ellenőrzés módjai ugyanolyan változatosak és módszertanilag árnyaltak, mint az
új anyag bemutatása és gyakorlása során megismert eljárások. Az ellenőrzés többféleképpen
történik: ellenőrizhet mind a tanár, mind a tanulók, akik egymást, illetve önellenőrzés formájában
saját magukat ellenőrizhetik. A tanulói autonómia kialakítása szempontjából lényeges, hogy a
tanulók is állíthassanak össze ellenőrző kérdéseket, teszteket társaik számára. Évenként 5 témazáró
dolgozat segíti a rendszeres ellenőrzést.
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Célok és feladatok:
Az angol, mint idegen nyelv tárgy tanulásának célja kettős: egyrészt nyelvi ismeretek nyújtása és
rendszerezése, másrészt hozzájárulás ahhoz, hogy a célnyelv munkanyelvként, vagyis
eszközként egyre sikeresebben legyen jelen az oktatásban. Az 1-4. évfolyamon már megkezdett
angol, mint idegen nyelv tanulmányokat folytatva a tanulók további ismereteket és készségeket
kell, hogy szerezzenek az angol nyelvben. A tanulók az 5. évfolyamot elkezdve már joggal
alapozhatnak az alsóbb évfolyamokon megismert és megszokott célnyelvi tantárgytanulás során
elsajátított ismeretekre és készségekre. A tanulók az 5-8. évfolyamon egyre inkább tudatos
nyelvtanulókká válnak, így idegennyelv-tanulásukban fokozatosan megjelennek a nyelvtani
kategóriák, a nyelv, mint rendszer megismertetése, a szabályszerűségek tudatosítása. Továbbra is
valljuk, hogy az idegen nyelv tanulása nem öncél, hanem egyre inkább eszköz, melynek
segítségével más ismeretekhez lehet eljutni. Programunk a legteljesebb értelemben vett
kommunikatív nyelvoktatást kívánja megvalósítani, amelyben természetes és mindennapos a
nyelvnek eszközként való használata. A nyelvtanulással kapcsolatban kiegyensúlyozottságra
törekszünk, amely a nyelvhelyesség, nyelvtani precizitás mellett egyaránt súlyt helyez a gazdag
szókincsre, és az ennek köszönhetően kialakuló folyamatos beszédre, valamint a helyes nyelvi
regiszter használatára. A tanulmányok céljai között szerepel az is, hogy a tanulók tanulási
stratégiáikat továbbfejlesszék, és a nyelvtanulás során megismert technikákat más tantárgyak
tanulásában is kamatoztassák.
Témakörök:
Az alábbiakban közölt témakörök a NAT előírásainak megfelelően átcsoportosíthatók.
5. évfolyam
Az én világom: Személyi adatok, személyek külső és belső jellemzése, kedvenc és kevésbé kedvelt
időtöltés. Szabadidős tevékenységek, időjárásnak megfelelő öltözködés a különböző évszakokban.
Emberi kapcsolatok: A család bemutatása, rokoni kapcsolatok, foglalkozások. Híres emberek.
Családi élet régen és ma. Családi ünnepek. Szűkebb és tágabb környezetünk: A lakókörnyezet és
lakás részletes leírása. Háztípusok, lakástípusok. Lakóhelyek városban és vidéken, hazánkban és
külföldön. Házak és lakások régen és ma. Nevezetességek lakóhelyünkön és a célországban.
Tájékozódás, útbaigazítás. Mindennapi életünk: Részletes napirend, iskolai és iskolán kívüli
tevékenységek, elfoglaltságok, családi munkamegosztás. Egészséges életmód. Életmódbeli
hasonlóságok és különbségek hazánkban és a célnyelvi országokban. A szabadidő eltöltése. Az
iskola világa: Az iskola bemutatása. Új tantárgyak, egy nap az iskolában, összehasonlítása a
célnyelvi országgal. Viselkedés az iskolában. Iskolai programok. Természeti környezetünk: Hazánk
éghajlata, az évszakok, jellemzői Magyarországon és a világ más tájain. Kedvenc évszakom.
Környezetvédelem: Közvetlen környezetünk védelme, környezeti ártalmak. Felelősség a
környezetünkért.
6. évfolyam
Emberi kapcsolatok: Barátság, fiúk és lányok. A tanuló helye a családban. A múlt és a jelen
családja, elképzelések a jövőről. Családi hagyományok. A magyar és más országok ünnepeinek és
családi hagyományainak összehasonlítása. Természeti környezetünk: Erdők, vizek világa, tájak
leírása, természeti és időjárási jelenségek és hatásuk az emberek életére hazánkban és más
országokban.
Környezetvédelem: A Föld veszélyeztetett és védett területei, (pl.: esőerdők, Nemzeti Parkok)
Utazás: Utazási előkészületek, tervezés, jegyvétel, közlekedési eszközök és utazási módok,
látnivalók, tájékozódás térkép és a helybéliek segítségével. Vásárlás: Mindennapi bevásárlás.
Különböző üzletfajták, árucikkek, jellegzetes árucikkek, vásárlási szokások otthon és külföldön.
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Pénznemek, a fizetés módjai. Öltözködés: Ruhadarabok és kiegészítők, az alkalomnak megfelelő
öltözködés, divat, ruhavásárlás, anyagok, minták, öltözködési tanácsok. Helyi öltözködési szokások,
népviselet. Szabadidő, szórakozás: Sportolás, sportágak, könyv, színház, film, zene, múzeum.
Hobbi, kedvenc állatok gondozása.
7. évfolyam
Ember és társadalom: foglalkozások - szerepük a ma társadalmában, divatszakmák - hivatások,
esélyek. Viselkedési és magatartási formák. Konfliktusok és kezelésük, személyek külső és belső
jellemzése, tolerancia és előítéletek nálunk és más országokban. Híres emberek, történelmi
személyek.
Tágabb környezetünk: Lakóhelyünk a Föld - az éghajlat, a növény - és állatvilág összefüggései -,
veszélyeztetett állatok és növények. Környezetvédelem: Környezeti kultúra a mindennapi életben, a
modern élet hatása környezetünkre. Az iskola világa: Az iskolarendszer és különböző iskolatípusok
hazánkban és más országokban. Az iskolai élet a célnyelvi országokban. A jövő iskolája. A
nyelvtanulás célja és jelentősége. Egészség: az emberi test részletesebb leírása, testrészek és
funkcióik. Egészséges és egészségtelen életmód, civilizációs betegségek. Orvosi vizsgálat, kezelés betegségek, tünetek. Balesetek. Étkezés: mindennapi étkezési szokásaink, vendéglátás, a modern
konyha. Néhány magyar és célnyelvi országbeli ételspecialitás receptje, ünnepi ételek, éttermek.
Utazás: régen és most, turizmus, az idegenforgalom jelentősége. Kedvelt kirándulóhelyek, néhány
célországbeli látványosság. Különböző utazási módok előnyei és hátrányai. Pénzváltás. Utazási
dokumentumok. Híres utazók. Szabadidő, szórakozás: aktív és passzív pihenési formák. Szabadidő
tervezése. Baráti összejövetelek. Más országokra jellemző különleges szabadidős tevékenységek.
Versek, dalok, gyermekirodalom.
8. évfolyam
Ember és társadalom: Emberek megfigyelése és megismerése, önismeret, önéletrajz, emberi érzések
(barátság, szerelem), életsorsok.
Tágabb környezetünk: Magyarország Európában és a világban, hazánk és néhány célnyelvi ország
bemutatása - földrajzi és társadalmi viszonyok, életmód, hagyományok, sorsfordító történelmi
események, jelképek, nemzeti ünnepek. Egy - egy nevezetes hazai és célországbeli város
bemutatása. Turistaként itthon és külföldön. Környezetvédelem: energiatermelés, felhasználás,
alternatív energiaforrások. Káros környezeti hatások.
Környezetszennyezés, aktualitások. Természeti katasztrófák a világban. Az iskola és a munka
világa: a pályaválasztás szempontjai, továbbtanulási tervek, lehetőségek, tanulási technikák és
nehézségek, egyéni problémák. Régi és új szakmák.
Tudomány és technika: Felfedezések és találmányok. Technika a mindennapokban. Híres emberek a
tudomány és technika területéről. Versek, zeneművek, célnyelvi irodalom, újságok, folyóiratok.
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Kommunikációs szándékok:
5. évfolyam
Kérdezés, információkérés, válaszadás, információadás.
Személyek, állatok, tárgyak rövid jellemzése.
Azonosságok és különbségek leírása.
Események egyszerű leírása.
Érdeklődés hogylét iránt, fizikai, lelki állapot leírása.
Utasítások követése és átadása.
Képesség, engedély, szükségesség, tiltás kifejezése.
Véleményadás és kérés.
Udvarias kérés és megfelelő reagálás.
Tudás, nem tudás kifejezése.
Értés, nem értés kifejezése.
Szándék, akarat, szükségesség kifejezése.
6. évfolyam
Szándék, akarat kinyilvánítása.
Emberek és tárgyak részletesebb leírása.
Bizonyosság és bizonytalanság egyszerű kifejezése.
Engedély kérése, engedélyezés kifejezése, tiltás.
Vélemény kérése és véleménynyilvánítás.
Interjúadás és riportkészítés.
Érdeklődés, javaslat.
Következtetések.
Események leírása, ok, okozat kifejezése.
7. évfolyam
Személyek külső és belső tulajdonságainak leírása, összehasonlítása.
Események leírása az időbeli viszonyok érzékeltetésével.
Tárgyak összefoglaló jellegű leírása (anyag, méret, forma, felület, eredet, használat).
Javaslattétel.
Cselekedetek indoklása.
Érvelési szándékok kifejezése: véleménykérés, véleménynyilvánítás, egyetértés, ellenvetés.
Tanácsadás.
Kívánság kifejezése.
Csodálkozás, meglepetés kifejezése.
8. évfolyam
Személyekkel, eseményekkel kapcsolatos állásfoglalás, indoklás.
Események összefoglalása, cselekvéssorok elmondása.
Tudakozódás, információkérés, reklamáció.
Modalitás: óhajtás, feltételezés, következtetések levonása,
valószínűtlenség egyszerű kifejezése.
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Érvelés a különböző kommunikációs helyzetekben, érvek felsorolása.
Mások szavainak közvetítése.
Beszélgetés jövőben bekövetkező eseményekről.
Kötelezettségek kifejezése.
Fogalomkörök – nyelvtan:
5. évfolyam
Az eddig tanultak tudatosítása, rendszerezése, új fogalmak bevezetése jelen, múlt és jövő időben.
A létige jelen, múlt és jövő időben, állító, kérdő és tagadó alakban, az összes számban és
személyben és a létezés kifejezésének egyéb formái.
A személyes névmások ragozása és elöljárószókkal való használata.
A határozott és határozatlan névelők további használata.
Mutató névmások különböző használatban.
Az egyszerű mondat és a mellérendelő összetett mondatok egyszerűbb kötőszavakkal jelen és múlt
időben. Az állítmány helye a mondatban. Kiegészítendő és eldöntendő kérdések. Rövid és teljes
válaszok.
Főnevek többes száma. Néhány rendhagyó többes számú főnév.
A birtoklás és birtokviszony kifejezésének különböző nyelvtani formái.
Időbeli viszonyok kifejezése – különböző igeidők használata jelen, múlt és jövő időben.
Néhány szabályos és rendhagyó ige.
Gyakoriság kifejezése.
Módbeli segédigék: képesség, engedély, szükségesség, tiltás.
Néhány elöljárószó.
A legfontosabb kötőszók.
Hangtani ismeretek, intonáció folyamatos bővítése.
Minőség és mennyiség kifejezése.
Térbeli viszonyok kifejezése, irányok, helyek, határozószók.
6. évfolyam
Az egyszerű múlt idő biztos használata szabályos és rendhagyó igékkel.
Mennyiségi viszonyok árnyaltabb kifejezése, megszámlálható és megszámlálhatatlan
mennyiségek. Mennyiségek összehasonlítása. További mennyiségi kifejezések, egységnyi
mennyiségek.
Az egyszerű jövő idő (képzése, jelentése, használata).
A jövő idő kifejezésének különböző lehetőségei.
A modalitás további formái.
A melléknevek fokozása.
A hasonlító mellékmondatok.
További szabályos és rendhagyó igék.
Újabb kérdőszók használata.
A határozókkal bővített mondat szórendje.
Gyakori hely-, idő- és módhatározók.
Évszámok, dátumok helyes írásmódja és használata.
Visszaható igék és névmások ragozása.
A feltételezés egyszerű kifejezése.
Névmások (személye, mutató, birtokos) használata.
Hangtani ismeretek és intonáció további bővítése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

112

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

A mellérendelő és alárendelő összetett mondat néhány fajtája, az egyes mondatrészek helye a
mondatban.
7. évfolyam
Igeidők összefüggései, igeidő használat kontrasztív felismerése.
Feltételes mód használata jelenben.
Időviszonyok kifejezése igealakkal.
Időbeli viszonyok: időpontok, időtartamok.
Igék közvetett és közvetlen tárggyal.
Igevonzatok.
A műveltetés kifejezése segédigével.
Mozgással kapcsolatos újabb prepozíciók.
Páros kötőszók.
Szenvedő szerkezet egyszerűbb kifejezései jelen, múlt, jövő időben.
A minőségi viszonyok árnyaltabb kifejezései.
Névmások (vonatkozó, általános és határozatlan).
Logikai viszonyok kifejezése – idő, hely és módhatározás.
8. évfolyam
Feltételes mód használata múltban.
Időbeli viszonyok: előidejűség, egyidejűség, utóidejűség kifejezése.
A szenvedő szerkezet újabb igeidőkkel.
A függő beszéd alapformái.
A befejezett múlt idő képzése, használata.
Néhány mértékhatározó és jelző.
A jelzős szerkezetek.
Óhajtás.
Igenevek használata (főnévi, melléknévi, határozói).
A modalitás kifejezése jelen, múlt és jövő időben.
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A továbbhaladás optimális feltételei az 5-6. évfolyamon:
5. évfolyam
Szókincs: 800 aktív és 400 passzív lexikai egység
Beszédértési készség
A tanuló értse meg és kövesse a tanár utasításait. Alakuljon ki a közös csoportnyelv.
Ismerje fel és értse meg új szövegkörnyezetben is a tanult szavakat, kifejezéseket.
Legyen képes hosszabb szövegből, amelyben néhány, a megértést nem akadályozó ismeretlen szó
is van, kiszűrni a fontos információkat megadott megfigyelési szempontok alapján.
Értsen meg rövid, összefüggő szöveget a tanult témákban.
Beszédkészség
A tanuló kiejtésében ne legyenek megértést akadályozó hibák.
Tudja az adott idegen nyelv hangjait helyesen képezni, kiejteni, a tanult szavakat helyes kiejtéssel
és hangsúllyal használni.
Törekedjen a különböző mondattípusokat helyes intonációval mondani.
Közelítsen az anyanyelvi beszélő beszédritmusához.
Nem verbális eszközökkel (gesztusokkal, mimikával) is kísérje mondandóját.
Tudjon válaszolni a tanult témákkal kapcsolatban eldöntendő és kiegészítendő kérdésekre.
Legyen képes párbeszédekben szerepeket eljátszani, a mintadialógust a korábban tanult nyelvi
elemekkel variálni.
Beszédében helyesen alkalmazza a tanult nyelvi fordulatokat, kifejezéseket.
Memorizáljon és adjon elő társaival közösen feldolgozott rövid szövegeket, párbeszédeket,
verseket, dalokat.
Legyen képes a tanult nyelvi elemek alapján elvárható szinten
- képeket leírni,
- képek alapján rövid történeteket elmondani,
- személyeket, állatokat, tárgyakat röviden jellemezni,
- információt, tájékoztatást kérni és adni,
- a tanult témakörökben véleményt nyilvánítani és azt megindokolni.
Tudjon önállóan, összefüggően, mintaszöveg alapján beszélni a tanult témákban, a gyakorolt
szövegtípusokban.
Olvasásértési készség
Ismerje a különböző szövegtípusok jellemzőit.
Legyen képes a tankönyv, a munkafüzet és a feladatlapok néma értő olvasására, az utasítások
megértésére.
Ismerjen meg egy-egy az életkorának megfelelő tartalmat hordozó és ezen a nyelvi szinten íródott
rövidebb autentikus vagy adaptált olvasmányt.
Legyen képes tanári bemutatás vagy magnóról való meghallgatás után ismert szavakat tartalmazó
szöveget hangosan, helyes kiejtéssel és intonációval érthetően felolvasni.
Legyen képes a szöveg lényegére, általános vagy speciális információkra irányuló olvasásra.
Ismerje fel az egyszerűbb összetartozó lexikai egységeket.
Gyakorolja a nyelvi szintjének megfelelő szótárak használatát.
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Írásbeli készség
Legyen képes a tanuló a tanult szókincset és nyelvi szerkezeteket tartalmazó szövegek diktálás
utáni leírására.
Tudjon ismert hallott vagy olvasott szöveg alapján kérdésekre írásban egyszerű választ adni.
Tudja az egyszerű mondat szórendjét alkalmazni és egyszerű mondatokat logikai kapcsolatok
alapján egybefűzni.
Tudjon egyszerű mondatokat hiányzó szavakkal kiegészíteni.
Tudjon egyszerű eseménysort önállóan leírni.
Tudjon minta, illetve megadott szempontok alapján különböző típusú rövid, egyszerűbb
szövegeket írni.
6. évfolyam
Szókincs: 1000 aktív és 500 passzív lexikai egység
Beszédértés
A tanuló értse meg és hajtsa végre a bonyolultabb utasításokat.
Értsen meg összefüggő, a témákkal kapcsolatos, kevés ismeretlen nyelvi elemet tartalmazó nyelvi
szöveget, tudja azt összefoglalni, lényegét kiemelni.
Tudja megoldani a szöveggel kapcsolatos feladatokat.
Tudja megállapítani a beszélő szándékát, érzelmeit az intonációból.
Értse a korosztályuknak megfelelő tartalmú szöveget globálisan, valamint fejlessze ki a szelektív
hallás utáni értés technikáját autentikus hanganyagok segítségével.
Beszédkészség
Tudja a tanuló a tanult memorizált anyagot pontos kiejtéssel, hangsúllyal, intonációval és
megfelelő beszédsebességgel elmondani.
Tudjon embereket, tárgyakat és helyeket egyszerűen jellemezni, képeket leírni.
Minta alapján legyen képes rövid leírást adni, tudjon elmondani egyszerűen, de összefüggően
eseménysort, tudjon beszélni a mindennapi életben vele, családjával és társaival történtekről,
tudjon hasonlóságot és különbséget megállapítani.
Legyen képes megjegyzéseket fűzni a látott vagy hallott eseményekhez, olvasott szöveghez.
A tanult szókincs és struktúrák felhasználásával életszerű helyzetekben tudjon kérdezni,
válaszolni, útbaigazítani, információt kérni és adni.
Legyen képes mintapárbeszédeket más szituációkra kreatívan átalakítani.
Megértési problémáihoz tudjon segítséget, engedélyt, beleegyezést kérni.
Tudjon memoritereket elmondani, előadni.
Értesse meg magát számára ismeretlen, anyanyelvi személlyel.
Tudja alkalmazni a tanult udvariassági, társalgási fordulatokat.
Olvasásértési készség
Tudjon a tanuló érthetően, jó intonációval, jó ritmusban szöveget felolvasni.
Legyen képes az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani.
Legyen képes az olvasott szöveg lényeges információit az elvárható nyelvi szinten néhány
mondatban idegen nyelven is összefoglalni.
Gyakorolja továbbra is az egy- és kétnyelvű szótárak használatát.
Ismerkedjen meg a különféle szövegtípusokkal és legyen képes ezeket felhasználni a mindennapi
életben is. (Pl.: étlap, recept, utcai feliratok, hirdetések, stb.)
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Tudja a tanuló az egyes ismeretlen szövegrészek jelentését a szövegösszefüggésekből
kikövetkeztetni.
Ismerje fel a tanult nyelvi elemeket, szerkezeteket ismeretlen szövegben.
Próbálkozzon minél több autentikus szöveg olvasásával és megértésével.
Írásbeli készség
Tudjon a tanuló jó helyesírással tollbamondás után ismert nyelvtani elemekből és szókincsből álló
szöveget leírni.
Tudjon nyelvi modell alapján önállóan egyszerűbb eseménysort (az idő érzékeltetésével), valamint
folyamatokat leírni, több mondatból álló különböző típusú hosszabb (100-120 szóból álló)
szöveget alkotni. (Pl.: Párbeszéd, leírás, elbeszélés, stb.)
Minta alapján tudjon különböző típusú szövegeket írni. (Pl.: hirdetés, meghívó, kérdőívek, üzenet,
stb.)
Tudjon képeslapot, rövid baráti levelet fogalmazni figyelembe véve a formai sajátosságokat.
Próbálkozzon különböző szövegtípusok írása során megfelelő stiláris eszközöket alkalmazni.
Legyen képes álláspontját írásban is közölni.
Általános minimum követelmények a 6. évfolyam végére
A nyelvhasználat szintje (megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás A 2 szintjével)
Tartalom
Alapvető
mintamondatok
at használ
begyakorolt
szavakkal és
kifejezésekkel,
néhány szóval,
kevés
információval,
egyszerű
mindennapi
szituációban.

Nyelvhelyesség
Helyesen
használ
egyszerű
szerkezeteket, de
még
rendszeresen
elkövethet
alapvető hibákat.
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Folyamatosság
Megérteti magát
rövid
mondatokkal,
tarthat szünetet,
hogy újra kezdje
és
újrafogalmazza
gondolatait.

Interakció
Egyszerű és
rutinszerű nyelvi
helyzetekben tud
kommunikálni.
Számára
ismeretlen
helyzetekben
még bizonytalan
lehet, sok
mindent megért,
de még nem
mindig képes a
beszélgetésbe
aktív módon
bekapcsolódni.

Koherencia
Képes gondolatait
összefűzni, és ez
által a dolgokhoz
való viszonyulását
kifejezni.
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A továbbhaladás optimális feltételei a 7-8. évfolyamon
7. évfolyam
Szókincs:1300 aktív és 700 passzív lexikai egység
Beszédértési készség
Legyen képes átlagos beszédtempójú, irodalmi kiejtéssel elmondott, köznapi témájú közlés
lényeges információinak megértésére, a szöveg összefüggéseinek felismerésére, a szöveg alapján
kérdések megválaszolására, vázlatkészítésre.
Pontosan érzékelje a beszélők érzelmeit, a témához és egymáshoz fűződő kapcsolatait.
Értse meg a tanár a tananyaggal vagy a mindennapi élettel kapcsolatos idegen nyelvű
magyarázatát, ha az ismert nyelvi elemekre épül.
Tudja kiemelni ismert témájú autentikus hanganyagból a lényeget, találja meg a számára fontos
információt és az esetleg ismeretlen nyelvi elemek jelentését a szövegösszefüggésből.
Beszédkészség
Kiejtésében ne legyenek értést akadályozó hibák.
Legyen képes a tanult nyelvi elemek alapján elvárható szinten képek, képsorok leírására, a
képekhez kapcsolódó gondolatai kifejezésére röviden, vázlat alapján történet elmondására, interjú
készítésére.
Tudjon személyeket, tárgyakat, eseményeket leírni és összehasonlítani, beszélgetést
kezdeményezni, véleményt, érzéseket kifejezni.
Tudjon szerepjátékban, életszerű helyzetekben kezdeményezni és váratlan fordulatokra reagálni.
Tudjon megfelelő előkészítés után összefoglalót és beszámolót, ismertetőt, kiselőadást tartani
megadott témakörben.
Tanuljon meg verseket, rövid prózai szövegeket, a memorizált nyelvi egységeket használja
kreatívan más beszédhelyzetekben.
Tudjon külföldi (az adott célnyelvet beszélő) partnerrel is beszélgetést folytatni, önmagáról,
szűkebb és tágabb környezetéről.
Ismerje a célnyelvi országok metakommunikációs kifejező eszközeit.
Olvasásértési készség
Tudjon kifejezően felolvasni olyan szöveget, amelyet tanárral vagy hanganyagok segítségével
gyakoroltak.
Tudjon az adott szövegben tájékozódni, a szöveg lényeges információit megérteni és azt szóban
vagy írásban röviden visszaadni.
Dolgozzon fel ismeretlen szöveget önállóan – esetleg házi olvasmányként – egyszerűbb
szempontok szerint.
Értse meg globálisan a hosszabb olvasmányok és szövegek tartalmát, tudja azok szerkezetét
áttekinteni.
Adott témához tudjon önállóan ismeretanyagot gyűjteni.
Írásbeli készség
Legyen képes a tanuló összetett mondatok alkalmazásával is 120-150 szavas összefüggő
fogalmazás, tartalmi összefoglalás, képleírás készítésére, s tudja ezekben véleményét kifejteni.
Legyen képes megadott szempontok alapján jegyzeteket készíteni, érveket és ellenérveket
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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gyűjteni.
Ismert szöveg alapján készítsen vázlatot.
Tudjon a levél formai sajátosságait betartva, megadott tartalmi szempontok alapján magánlevelet
írni.
Gyakorolja a legalapvetőbb szövegtípusok írását.
8. évfolyam
Szókincs: 1600 aktív és 800 passzív lexikai egység
Beszédértési készség
Értse meg a tanár hosszabb, összetettebb magyarázatát. Könnyen vegye észre a témaváltást, ha az
nem túl hirtelen történik.
Értse meg a beszédből a lényeges információkat.
Szűrje ki a rádióban és a televízióban az őt érdeklő műsorokból a számára fontos információkat,
amelyek saját érdeklődési körének megfelelnek.
Tudja követni mások társalgását és tudjon abba bekapcsolódni.
Értse meg a folyamatos, kevésbé személyes témáról szóló beszédet, és tudjon magyarázatot kérni,
ha nem ért valamit.
Beszédkészség
Törekedjen helyes intonációra, a nyelvhelyességi szabályok betartására, tegye beszédét színesebbé
a megismert szófordulatok segítségével.
Vegyen részt előzetes felkészülés nélkül hozzá közel álló témában folytatott beszélgetésben.
Legyen képes önállóan, megfelelő előkészítés után beszámolót, ismertetőt, kiselőadást tartani.
Igyekezzen magyarázat, definíció segítségével megoldani kommunikációs nehézségeit.
Tudja álláspontját kifejteni, ellenvéleményét és egyet nem értését udvariasan kifejezni, indokolni.
Tudjon külföldi partnerrel is általános és aktuális témakörökben beszélgetést folytatni.
Tudjon a külföldi utazás során előforduló gyakori nyelvi helyzetekben bátran megnyilvánulni.
Tudjon néhány verset vagy rövid prózai szöveget kifejezően előadni.
Olvasásértési készség
Értsen meg sok új információt tartalmazó nyelvileg összetettebb szöveget.
Tudjon következtetni az ismeretlen elemekre a szövegösszefüggésből.
Értsen meg az életkorának megfelelő általános tájékozottságot feltételező idegen nyelvű
újságcikket, ismeretterjesztő szöveget, reklámot, használati utasítást, történetet egy és kétnyelvű
szótár segítségével. Legyen képes ilyen szövegekkel kapcsolatos kérdések megválaszolására,
táblázatok kitöltésére.
Alakítson ki önálló olvasási stratégiákat és olvasson változatos műfajban és témakörben idegen
nyelven is, valamint ébredjen fel erre való igénye.
Írásbeli készség
Legyen képes általános témákban, különböző műfajokban 150-200 szavas irányított fogalmazást
írni, melynek logikai menete világos. Legyen képes mondandóját változatos kifejezésekkel,
mondatszerkezetekkel, megfelelő központozással, tagolással és helyesírással a témának megfelelő
stílusban megfogalmazni.
Legyen képes egyszerű hivatalos levél írására néhány fontos témában (pl.: információkérés,
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reklamáció, kérvény, stb.).
Tudjon önéletrajzot írni.
Legyen képes saját véleményét egyszerűen megfogalmazni és álláspontját indokolni.
Általános minimum követelmények a 8. évfolyam végére:
A nyelvhasználat szintje (megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás B 1 szintjével).
Tartalom

Elégséges
nyelvismerettel
és elegendő
szókinccsel
rendelkezik
ahhoz, hogy
kifejezze magát
olyan
témákban, mint
a család, hobbi,
érdeklődési kör,
munka, utazás
és mindennapi
események, de
megszólalásaib
an még lehet
bizonytalan.

Nyelvhelyesség

Meglehetős
pontossággal,
rutinosan
alkalmazza a
gyakran használt
kifejezéseket és
mondatszerkezeteket
kiszámítható
helyzetekben.

Folyamatosság

Egyszerű
folyamatos
szöveget tud
alkotni ismert
vagy érdeklődési
körébe tartozó
témákban. Még
tarthat rövidebb
szüneteket, hogy
megtalálja a
megfelelő
szavakat,
kifejezéseket,
nyelvi
fordulatokat és
kijavítsa magát.

Interakció

Képes
kezdeményezni,
fenntartani és
befejezni
egyszerű
beszélgetést
olyan témákban,
amelyek
számára
ismerősek vagy
érdeklődési
körébe
beletartoznak.
Képes
elismételni
olyan
információkat,
melyek segítik a
kölcsönös
megértést.

Koherencia

Össze tudja
kapcsolni
gondolatait, leírja
a különböző
eseményeket,
vázlatosan meg
tudja indokolni
álláspontját,
terveit.

A két tanítási nyelvű iskolák irányelvein túlmutató követelmények programunkban
A két tanítási iskolák kerettantervében a továbbhaladás feltételeinél a minimális követelményeke
vastag betűvel jelölték. Programunkban a jóval intenzívebb idegen nyelvi fejlesztés miatt a vastag
betűvel szedett megkülönböztetést elhagytuk és a teljes szöveget a továbbhaladás feltételeként
közöltük.
Beszédkészség
Kezdeményezzen a tanuló idegen nyelven beszélgetést vagy kapcsolódjon be abba.
Összefüggő mondatokkal mondja el tapasztalatait. Beszéljen élményeiről, álmairól, céljairól,
reményeiről és számoljon be eseményekről, olvasmányairól.
Magyarázza vagy indokolja véleményét, érzelmeit, szándékait.
Legyen képes idegen nyelven és idegen nyelvi környezetben is, mindennapi és váratlan
helyzetekben megfelelően reagálni. Készségszinten használja a nyelvet a hétköznapi
kommunikációban és a tantárgyi órákon. Nyelvi és kifejezésbeli hibák még kisebb mértékben
megengedettek, a kommunikációs készség előnyt élvez a pontossággal szemben.
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Beszédértési készség
Angol anyanyelvűek beszédét a hétköznapi témákban értse meg, az egyes tantárgyak tanóráit angol
nyelven is követni tudja. A számára nem értett kifejezések jelentését következtesse ki a
szövegkörnyezetből.
Értse meg a lényeges pontokat, számára szükséges információkat különféle helyzetekben az
elhangzott beszédből és a média által közvetített, a korosztály nyelvi szintjének és érdeklődési
körének megfelelő műsorokból.
Olvasásértési készség
Értsen meg általános, tanulmányaihoz szükséges és érdeklődésének megfelelő összefüggő szöveget,
hivatalos és személyes közleményt. Legyen képes egyszerűbb eredeti, illetve autentikus szövegek
befogadására (mese, vers, irodalmi szövegrészlet, novella, újságcikk, hirdetés, stb.). Nyelvi
képességeinek fejlődésével legyen igénye a rendszeres olvasásra idegen nyelven is.
Írásbeli készség
Legyen képes egyszerű, összefüggő szöveget írni hétköznapi és személyes életét érintő témákban.
A formai sajátosságok figyelembevételével írjon egyszerű levelet. Az európai középszint (B2 szint,
önálló nyelvhasználók szintje) elérése nem célunk nyolcadik osztály végére a tanulók életkori
sajátosságai miatt. A B2-es szinten meghatározott szakmai beszélgetések folytatására csak idősebb
(18-20 éves) diákok képesek a magyar nyelvi szintjük és véleményalkotási képességük alapján.
Programunkban további nevelési célok az angol, mint idegen nyelv oktatásán keresztül
- Hozzásegíteni a tanulókat ahhoz, hogy tovább gyarapítsák multikulturális ismereteiket,
tapasztalataikat, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy nyitott, toleráns, más nyelveket és kultúrákat
elfogadó személyiségekké váljanak.
- Kitágítani a tanulók világképét, segíteni őket eligazodni a világban.
- Rugalmasabbá tenni a tanulók gondolkodását azáltal, hogy tudatosítjuk bennük: nem csak egy
kód, az anyanyelv segítségével tudják kifejezni gondolataikat és megérteni másokat. A célnyelven
való tantárgytanulás által a tanulóknak nagyobb esélye van arra, hogy a tantárgyaknak egyfajta
integrált szemlélete alakuljon ki, mivel a célnyelv a magyar kivételével minden tantárgyban
megjelenik. Így könnyebben lesznek képesek az egyes tantárgyak közötti kapcsolatteremtésre.
-A célnyelvi, valamint a saját kultúra összehasonlítása révén a saját kultúra jobb megbecsülésére
nevelés.
-A tanuló az angolt anyanyelvként beszélő tanáraival, a tanulmányai során az iskolába látogató
angolul beszélőkkel, vagy esetleg külföldön szerzett tapasztalatai során sajátítsa el a nemzetközileg
bevett érintkezési normákat, viselkedési módokat.
- Az idegen nyelvben való egyre nagyobb jártasság révén tudatosodjon a tanulóban a nyelv, mint
kifejező eszköz szerepe. Ezáltal tanulja meg anyanyelvét is jobban értékelni.
- Az angol nyelv tanulása révén esélyt adni a tanulóknak arra, hogy az EU egyenrangú polgárai
legyenek.
- Az idegen nyelv tanulása során a tanulók készségeit fejleszteni (figyelem, memória,
feladatmegoldás, együttműködés, önálló tanulás, önismeret).
- A tanulók kommunikációs készségét emelni: nyelvi összetevők: lexikai, fonológiai, morfológiai,
szintaktikai ismeretek, szociolingvisztikai összetevők: társadalmi konvenciók a nyelvben,
pragmatikai összetevők: ismeretek és készségek, amelyek a nyelvi és nem nyelvi elemek használati
értékére vonatkoznak.
- Ismerjék meg a tanulók az idegen nyelv tanulásának különféle stratégiáit, tanulási technikáit, és
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válasszák ki a számukra legcélravezetőbbet.
- Szerezzenek ismereteket a tanulók a világról, a célnyelvi országokról, azok intézményeiről, az ott
élő emberekről, ezeket hasonlítsák össze Magyarországgal és vonjanak le következtetéseket.
- Ismerjék meg a diákok a fent említett országok közösségeinek kultúráját, társadalmi szokásait,
viselkedési formáit a mindennapi életben és az emberi kapcsolatokban.
- Alakuljon ki a tanulóknak interkulturális tudatossága, személyes tapasztalataik alapján is.
- Jussanak a tanulók interkulturális ismeretek birtokába (kezdeményezőkészség, kapcsolatépítés,
kapcsolattartás, konfliktuskezelés).
- Fejlődjön a tanulók személyisége sokirányúan a nyelvtanulás során (nyitottság, előítéletektől való
szabadulás, önbizalom, kommunikációs igény, helyes értékrend, vállalkozó szellem, ambíció,
érzelmi gazdagodás, önismeret).
- A testvériskolai kapcsolatok felvétele és ápolása révén személyes, illetve email-en történő
kapcsolattartás a célnyelvi, vagy a célnyelven kommunikáló külföldi diákokkal, és ez által a
gyakorlatban is alkalmazni az interkulturális kommunikációt.
- Hozzájáruljanak az interkulturális szemlélet kialakításához.
A tantárgy óraszáma:
A tantárgy óraszáma négy éven keresztül évfolyamonként heti 5 tanóra, 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 („Országismeret”,
„Civilizáció”). Amennyiben az országismereti tartalmak nem az angol, mint idegen nyelv tantárgy
keretében, hanem külön tantárgyként történik, annak vezetése angol nyelven javasolt, heti egy
vagy két tanórában, bontott osztályban. A külföldi pedagógusok igen nagy mértékben
hozzájárulnak ahhoz, hogy az angol nyelvterületen élő emberek kultúráját, szokásait,
hagyományait, országainak nevezetességeit autentikus forrásból ismerjék meg a tanulók. Az
országismereti tartalmak tanításához nagy mértékben hozzájárulnak az alapítvány tanárai által
szervezett táborok külföldi kerettörténettel (pl. ausztrál tábor, indián tábor, brit tábor) és közösségi
programok (ír táncház, brit nap).
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. A heti öt tanóra közül programunk szerint heti három tanórát javasolt külföldi
pedagógusokkal megtartani és heti két tanórát pedig angol szakos magyar tanárokkal, akik a
szaktárgyi órákon tanított szakkifejezések jelentését is tisztázhatják, rendszerezhetik,
gyakorolhatják a tanulókkal. Kurzuskönyv szerinti haladást is végzünk a heti öt bontott angol
nyelvi órán, amelyekhez a külföldi és az angol szakos magyar pedagógusok folyamatosan
egyeztetnek. Az országismereti tartalmak közvetítéséhez az iskolai helyi tanterve, a tantestület
döntése szerint heti egy vagy két bontott tanórában lehetséges külön tanóra biztosítása. Ebben az
esetben a helyi tantervben szükséges megjelölni, hogy a Nat százalékos arányait megtartva milyen
tanóra terhére kerültek az országismeret tanórák az órarendbe.
Az 5-8. osztály során a brit Key Stage 2 szintjének megfelelő fejlesztés megvalósítása a célunk az
egyes tantárgyak idegen nyelvi tanítása során. Mivel a diákok anyanyelvi és irodalmi fejlesztése a
magyar nyelv és irodalom órán történik, a nyolcadik osztály végére angol nyelv és irodalomból a
brit Key Stage 2 szintnek megfelelő tudásszint elérése elegendő. A gimnáziumi évek végére tudjuk
elérni azt a célt, hogy a diákok angol irodalmi tudása az angol anyanyelvű gyermekek tudásszintjét
megközelítse. Mivel a tanulók legnagyobbrészt magyar gyermekek, tudomásul vesszük, hogy
programunkban a legtöbb gyermek nyelvi tudása nem éri el az angol anyanyelvű kortársaik
tudásszintjét. Az általános iskolai és gimnáziumi évek során diákjainknak magyar nyelv és
irodalmat is kell tanulniuk, valamint az iskolán kívül is többnyire magyar közeg veszi őket körül. A
legtöbb tanuló az általános iskolai évek végére a Cambridge First Certificate, a gimnáziumi évek
végére a Cambridge Advanced nyelvvizsga szintjének megfelelő nyelvtudást mutat, a jobban
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haladók a Cambridge English Proficiency vizsgát is le tudják tenni.
Programunk a felső tagozatban annak alapjait kívánja lerakni, hogy a gimnáziumi tanulmányok
során a diákok az egyes tantárgyak angol nyelvi tanulásában a Key Stage 4, majd az International
Baccalaureate Programme követelményeinek megfeleljenek. A két tanítási nyelvű iskolák
irányelveit elfogadjuk és követjük.
Tankönyvek, segédletek
-Hicks, D – Littlejohn, A.: CES Cambridge English for Schools 2-3-4, Cambridge University Press
-Bourke, K. The Grammar Lab Book 1-2-3, Oxford University Press
-Az Oxford Reading Tree sorozat azon kötetei is, amelyek tudományos-ismeretterjesztő témákkal
foglalkoznak. Az ezekben található szókincs jól segíti a célnyelvi tantárgytanítást.
-Graded Readers sorozat 1-6, Oxford University Press
-Oxford First Theasurus (vagy bármely másik választott egynyelvű szótár)
-Oxford Reading Tree sorozat, Treetops kötetek, Oxford University Press
-Cambridge sorozat Cambridge First Certificate vizsgára felkészítő könyvei
-Opportunities Pre-Intermediate, Opportunities Intermediate, Longman Kiadó
-Bármelyik más akkreditált, korosztálynak megfelelő könyvsorozat (pl. Say Yes).
A tanár ezeken kívül az angol szépirodalom bármely egyéb alkotását is választhatja a tanulók
érdeklődésének, angol nyelvi tudásszintjének megfelelően. A kurzuskönyveket és
nyelvtankönyveket munkafüzetek egészítik ki. A nyomtatott tananyaggal egyenértékű tananyagként
kezeljük az audio és video kazettán megtalálható tananyagokat is. A tantervben kötelezően előírt
témákhoz kiválóan illeszkedik az Oxford Kiadó Window on Britain 1-2 videosorozata a hozzá
tartozó munkafüzettel együtt.
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III. 1. 2. Országismeret (Civilizáció)
5-8. évfolyam
Órakeret: heti 1 tanóra
Bevezető
A civilizáció tantárgy célja az, hogy a gyermekek megismerkedhessenek a lehető legszélesebb
körben az angol nyelvterületű országokkal, azok sajátosságaival és az ott élő emberekkel,
népekkel. A külön tantárgyként való feltüntetés segíti a gyermeket abban, hogy minden egyes
dolgot meg tudjon ismerni olyan mértékben, hogy anyelvterületre való kiutazás során vagy az ott
élő emberekkel való kommunikációban teljes magabiztossága legyen.
Jellemzők
A tantárgyat négy csoportra osztottuk, amely rendkívül jól tagoltan engedi, hogy az egyes népek
kultúráját jobban megismerjék a gyermekek: 1. A Brit szigetek. 2. Az Amerikai Egyesült Államok.
3. Kanada. 4. Ausztrália és Új-Zéland. A megjelölt négy témakör a négy évfolyamon kerül
elosztásra. Nem határozzuk meg a sorrendet, a témák nem egymásra épülnek. Ennek az a
jelentősége, hogy minden tanév végén tábort szervezünk, amiben az egyik téma szerepel. Minden
évben „keretmese” jelleggel a tábor teljes programját ennek megfelelően szervezzük. Így minden
felső tagozatos osztály részt tud venni ugyanabban a táborban és a négy év során így minden
tanuló részt vesz egy kanadai, egy amerikai, egy brit és egy ausztrál-új-zélandi táborban. A tanév
során feldolgozott témákkal így a tanév végén a házkupa keretében tudunk aktívan, a természetben
is foglalkozni. A házkupa során a gyermekeket négy csapatba, négy házba soroljuk (Ottawa Otters,
Canberra Coocaburras, Washington Eagles, London Lions), akik a sok vetélkedőn a négy év során
folyamatosan izgalmas tevékenységekben vetélkednek egymással, amiken házpontokat gyűjtenek.
Mindegyik házban mindegyik évfolyamról szerepelnek gyerekek.
Célok és feladatok
Az országismeret tantárgy célja, hogy az egyes népek kultúráját és hagyományait megismertessük a
gyermekekkel. Az angol nyelvű tanórákon fejlődik a gyermekek angol nyelvű szókincse is
folyamatosan, ahol az angol, mint idegen nyelv tantárgy tanulnivalói (pl. nyelvtani formák) a
civilizáció tanórák keretein belül is gyakorlásra kerülnek. A szókincsbővítés mellett feladat a
gyermekek lehető legnagyobb mértékben való segítése autentikus nyelvhasználókkal való
érintkezésben.
Cél az élménypedagógia eszközeivel a különböző országok népi kultúrájának, életmódjának
megismerése, például délutánonként baseball vagy softball mérkőzések rendezése során a közeli
pályán a házkupa keretében.
Feladat a gyermek széleskörű ismeretekhez juttatása az angol nyelvterületeken élő népek
életmódjáról, sajátosságairól, a tanulságok levonása az egyes jelenségekkel kapcsolatosan.
Az értékelés elvei
Beszédértés, kommunikációs kultúra, nyelvhelyesség, információk megértésének és átadásának
képessége. Tájékozottság a tananyag témáiban, amiről érdekes feladatok során kell szóban és
írásban számot adnia a gyermeknek.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Négy év során
ugyanazok a
témakörök, viszont a
négy év négy területe
tetszőleges sorrendben
(a tábor témája
határozza meg):
1. Kanada
2. USA
3. Brit szigetek
4. Ausztrália és ÚjZéland.
Ország elhelyezkedése,
Analizálási képesség, földrajza, éghajlata,
megfigyelési képesség. főbb tájegységei,
városai. Jelképek.
Véleményformálási
képesség.
Ország természeti
környezete, növények,
állatok.
Kommunikációs és
vitaképesség.
Lakóházak,
berendezések,
Kompromisszumképess építészeti sajátosságok.
ég.
Iskola, iskolarendszer
Konszenzuskereső
az országban.
képesség.
Étkezési kultúra az
országban.
Tájékozódó képesség.
Szabadidős
elfoglaltságok az
országban, sportok.
Egyedi tevékenységek,
sajátosságok az
országban.
Népi kultúra az
országban.
Hagyományok.
Ünnepek.
Népdalok, táncok.
Himnusz.
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Prezentációk
csoportokban,
kooperatív
csapatmunkák,
gyűjtőmunkák,
ötletroham.
Összehasonlítások
játékosan,
drámajátékokkal.
Főzőprogram.
Koncertlátogatás.
Gyűjtőmunka.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Az országban élő
emberek egyéb
sajátosságai.
Híres emberek a
nyelvterületen.
Zene és
képzőművészet.
Egyéb alkotások.
A továbbhaladás optimális feltételei
Minden egyes tanévben mind a négy tájegységről a tanuló tudjon konkrét információkkal érdekes
prezentációt tartani szóban és írásban a megjelölt témákban.
A kultúra tanításához felhasználható tananyagok
Window on Britain 1-2. Videokazetta, Oxford University Press
Window on Britain 1-2 Activity Book, Oxford University Press
Laidlaw, C. Intercultural Activities, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó
Svecová, H. Cross-curricular Activities. Oxford Basics, Oxford University Press
Gill, S. – Canková, M. Intercultural Activities, Oxford University Press.
Mark Farrell: The World of English, Longman Group Limited
Bármely más olyan tananyag a pedagógusok választása szerint.
Folyóiratok, magazinok.
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A második idegen nyelv
Bevezető, jellemzők, célok és feladatok:
Programunkban a nyelvtanulás iránti igény fokozottan jelentkezik. A szülők az angol mellett egy
második idegen nyelvet is szívesen látnának a programban. Ennek a nyelvnek nem célnyelvi
szerepe van, ugyanakkor azok a nyelvtanulási technikák és egyéni tanulási stratégiák, amelyeket a
tanulók az angolnál megismertek, nagyon hasznosak lehetnek az új nyelv tanulásakor.
A második idegen nyelvet a délutáni idősávban tanítjuk, nem kötelező tárgyként. Mivel a program
folytatásában, a gimnáziumi programban már a második idegen nyelv is igen nagy szerepet kap, a
felső tagozatban is megjelenik a második idegen nyelv tanulása.
Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy
a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. Ez a korosztály látványosabb
tempóban halad az előző évfolyamokon jellemzőnél, ezért reálisan elvárható, hogy a második
idegen nyelvből a 8. tanév végére minden diák elérje az A1 szintet. A célok és feladatok
egybeesnek az első idegen nyelvnél kifejtettekkel (kivéve a nyelven tanulás képességét).
Magyarországon elterjedt gyakorlat, hogy általában azok a diákok, akik egy nyelvből két tanítási
nyelvű általános iskolába járnak, gimnáziumban általában egy másik idegen nyelvet szoktak már
választani. Alapítványunk programjában az angol-magyar általános iskolai két tanítási nyelvű
oktatás úgy folytatódik, hogy gimnáziumban az utolsó két évben a nemzetközi IB programhoz
kapcsolódunk. Magyar viszonylatban emellett a két tanítási nyelvű irányelveket figyelembe véve a
heti öt bontott idegen nyelvű tanórát már a spanyol nyelvvel, a második idegen nyelvvel tudjuk
megoldani, valamint bizonyos tárgyakat spanyolul tudunk oktatni.
Ajánlott témakörök:
- Hírességek a nyelvterületről a motiváció felkeltésére.
- Népi jellegzetességek.
- Fiatalokat érdeklő izgalmas témakörök, pl. szórakozóhelyek tizenéveseknek, a nyelvterületen élő
tizenévesek élete.
- Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; családi
ünnepek.
- Az otthon. A szűkebb környezet: a lakás - ház bemutatása, berendezés, bútorok.
- Tágabb környezetünk: falu, kisváros, világváros, a lakóhely bemutatása, idegenvezetés a
lakóhelyen, növények, állatok.
- Az iskola világa: az iskola bemutatása, órarend.
- Egészsége életmód.
- Étkezési szokások a célnyelvi országokban és hazánkban. Ételek és ételreceptek, éttermek,
gyorséttermek.
- Utazás, nyaralás a célnyelvi országokban és itthon.
- Szabadidő és szórakozás: kedvenc sport, gyűjtemények, sport az iskolában és az iskolán kívül,
video, számítógép és olvasás, kulturális események, a színház és mozi világa, a modern és
klasszikus zene, az internet világa.
- A munka világa: munkavállalás nyáron.
- Országismeret: találkozások a célországok kultúrájával, tájékozódás a célországok életéről.
- Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe
mindennapjainkban, a célországok közismert technikai és tudományos csúcsteljesítményei.
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Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezés:
Megszólítás, köszönés, elköszönés, bemutatás, bemutatkozás, érdeklődés hogylét iránt és arra
reagálás, köszönet és arra reagálás, engedélykérés és arra reagálás, köszönet és arra reagálás,
bocsánatkérés és arra reagálás, gratuláció, jókívánságok és arra reagálás, személyes levélben
megszólítás és elbúcsúzás.
Érzelmek kifejezése:
Sajnálkozás, öröm, elégedettség, elégedetlenség, csodálkozás, remény, bánat, bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezése:
Véleménykérés és arra reagálás, valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, egyetértés,
egyet nem értés, tetszés, nem tetszés, akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség,
lehetőség, ígéret, szándék, terv, dicséret, kritika.
Információcseréhez kapcsolódva:
Dolgok, személyek megnevezése, leírása, események leírása, információkérés, információátadás,
igenlő vagy nemleges válasz, tudás, nem tudás, bizonyosság, bizonytalanság.
A partner cselekvésének befolyásolása:
Kérés, tiltás, felszólítás, javaslat és arra reagálás, meghívás és arra reagálás, kínálás és arra
reagálás.
Interakció:
Visszakérdezés, ismétléskérés, nem értés, betűzés kérése, betűzés, felkérés lassabb, hangosabb
beszédre.
Fogalomkörök:
Cselekvés, történés, létezés kifejezése; birtoklás kifejezése, térbeli és időbeli viszonyok;
mennyiségi és minőségi viszonyok; esetviszonyok; szövegösszetartó eszközök.
A továbbhaladás optimális feltételei a nyolcadik évfolyam végére:
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes egyszerű kéréseket és utasításokat követni; ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
szövegből fontos információt kiszűrni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg
lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű
struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni,
kérdéseket feltenni; megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben részt
venni, beszélgetést kezdeményezni, befejezni.
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Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt
megtalálni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni;
egyszerű, képpel illusztrált történetet követni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokat
diktálás után helyesen leírni; egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni;
egyszerű, rövid baráti üzenetet, üdvözletet létrehozni.
Tankönyvek, segédletek:
A szaktanárok döntése szerint bármely célnyelvű tananyag, tanítási segédanyag használható.
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IV. Matematikai kompetenciaterület
Kerettantervünkkel a kompetencia fejlesztésén alapuló tanítást segítjük elő. A matematikai
kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége.
A matematikai műveltségi terület 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
A matematika műveltségi területen belül fontos szerepe van a gazdasági nevelésnek, melynek során
a piacgazdaság legalapvetőbb folyamataival ismerkedhetnek meg a tanulók. Egyéni szinten segíteni
kell őket a pénzzel való bánni tudás kialakításában és az ehhez kapcsolódó döntési folyamatokban
eligazodni őket a fogyasztási javak, illetve szolgáltatások igénybe vétele területén. A
fogyasztóvédelmi gondolkodásmód kialakítására kell törekednünk.
Célunk az, hogy tanulóink elsajátítsák a matematikai gondolkodást és gyakorolják annak
alkalmazását is, felkészítve őket ezzel a mindennapok problémáinak megoldására. Az ehhez
kapcsolódó részkompetenciák, képességek fejlesztésére is hangsúlyt helyezünk, mint például
modellek, grafikonok, táblázatok használata.
A 10-14 éves gyerek mindennap használatos kompetenciái közé tartozik például a pénz értékének
ismerete és a gazdaságos pénzhasználat, pénz beosztása, takarékosság és felelősségteljes
pénzköltés, a statisztikai táblázatok, grafikonok készítése és ezek biztonságos értelmezése.
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.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

129

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

IV. 1. 1. Matematika
Bevezető
„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. A nem szakrendszerű oktatás szerint heti egy órányi időmennyiségben a
képességfejlesztés áll a matematika tevékenységek középpontjában, amelynek időkerete
megoszolhat a heti négy tanóra óraegységei között.
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 feladatlapokon külön hangsúlyt kapott a szövegértés / közlés fejlesztése. Nemcsak a matematikai
tartalom megértése, hanem általában az értő szövegolvasás, illetve az eredmények, vélemények
pontos megfogalmazása is fontos. A matematikai feladatok során általában is szükséges a szövegek,
információk értelmezése, az összefüggések keresése, és az is igaz, hogy a köznapi problémák
gyakran igényelnek hosszabb, több szempontú átgondolást.
Ahol lehet, gyűjtünk / gyűjtetünk aktuális (adott évi, saját lakóhelyi, egyéni tapasztalatokon,
méréseken alapuló) adatokat az adott témában és ezekkel is megoldunk a feladatokat. Önálló
kutatásokat is alkalmazunk.
A matematika tantárgy tanítása programunkban az alsó tagozatban párban tanítós módszerrel folyt.
A már négy éve folyó kétnyelvű matematikai nevelés megfelelő nyelvi megalapozottságot
eredményezett a tanulóknál ahhoz, hogy matematika tanórákat akár csak angolul is tarthassunk
nekik.
Oktatási programunkban a felső tagozaton a párban oktatós forma és a bontott osztályos forma is
lehetséges az osztályokban. A bontott osztályos formában a magyar szaktanár az osztály egyik
felének, az angol anyanyelvű szakos tanár pedig az osztály másik felének tartja az órákat. Bizonyos
időközönként (pl. hetente) diákokat cserélnek, hogy minden tananyagrészt mindkét nyelven tudják
gyakorolni a diákok.
A délutáni kiscsoportos foglalkozásokon angol és magyar nyelvi felzárkóztatást, tehetséggondozást
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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 NAT matematika műveltségterületét dolgozza fel.
A tanterv témái nagyobb egységekbe rendeződnek: gondolkodási és megismerési módszerek,
számtan, algebra, függvények, sorozatok, geometria, mérés, valószínűség, statisztika. Ezen
témakörök spirális szerkezetű oktatásán keresztül valósulnak meg a NAT által megfogalmazott
fejlesztési követelmények. Az e tantervben megjelenő tagolás a feldolgozás gyakorlati
megvalósítását tartja szem előtt.
Az egyes témakörök tanítási sorrendjét a tantervnek nem feladata meghatározni, ezt a tanterv
alapján készülő tanmenet rögzíti. A fogalmak biztonságos kialakítása és a tanulók gondolkodásának
különböző egyéni érési tempója szükségessé teszi azonban, hogy az egyes témák visszatérjenek,
ismétlődjenek és újra feldolgozásra kerüljenek, azaz a spirális szerkezetű feldolgozásnak különösen
nagy jelentősége van.
Az egyes témakörökre szánt időkeretek meghatározásában a rugalmasságra törekedtünk. A
„Gondolkodási és megismerési módszerek” témakör jellegéből következően átszövi az összes
többit, így feldolgozása nem önálló időkeretben történik, hanem folyamatosan. E témán belül
jelenik meg a kétnyelvű oktatás matematikai vonatkozása is (a nyelv és matematika kapcsolatának
feldolgozása és e kapcsolatnak a matematika oktatásában való hasznosítása). Minden évfolyamon 8
tanóra szabadon felhasználható, a tanulócsoport sajátosságai alapján a tantárgyat tanító pedagógus
dönti el, hogy mely terület feldolgozására fordítja. A szabad időkeret felhasználásának eldöntésekor
a pedagógusnak figyelembe kell venni, hogy mely terület feldolgozásában maradtak hiányosságok
és hogy milyen érdeklődésű a tanulócsoport. Elsősorban a kijelölt tananyag biztonságos, elmélyült
feldolgozására kell fordítani ezeket a tanórákat, de speciális esetben, különösen érdeklődő és
motivált tanulócsoport esetén a tanterven kívüli tananyag beemelése is lehetséges.
A Baccalaureate tanterv szerinti óraszámot és tananyagot szinkronba hoztuk a magyar tantervvel. A
korosztályra szóló „Middle Years Programme” majdnem ugyanazokat a főbb témaköröket határozza
meg, mint a Magyar Nemzeti Alaptanterv (number; algebra; geometry and trigonometry; statistics
and probability; discrete mathematics). A „Middle Years Programme” 16 éves korig szól, ezért
elsősorban a magyar tantervben meghatározott témaköröket vesszük az 5-8 osztály tananyaga során
és a gimnáziumi tantervben szerepeltetjük a 9. és 10. évfolyamhoz sorolt egyéb témaköröket a
nemzetközi tantervből.
A matematika tanítása során is mindegyik interakció-területet fel kell használnunk (areas of
interaction: approaches to learning; community and service; health and social education;
environments; human ingenuity/homofaber), melyek feldolgozásához külön feladatlapokat kapnak a
pedagógusok a nemzetközileg használt tananyagokból.
A brit tantervhez külön kiadvány is megjelent „The National Numeracy Strategy” címmel, ami
részletesen tartalmazza a tantárgyi tananyagot, követelményeket, amiket szintén beépítettünk
tantervünkbe.
Jellemzők:
E tanterv törekszik a tantárgyi tevékenységeket a mindennapok gyakorlatához kapcsolni, hogy a
tanuló tapasztalja a gyakorlati jelentőségét matematikai tanulmányainak, mert ez a motiváció
szempontjából is fontos lehet. Minden intelemnél többet érhet a hasznosság és gyakorlatiasság
folyamatos konkrét megélése. Az elméletibb területeken néhány mindennapokból vett példa, vagy
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projektszerű kutatómunkával összegyűjtött tapasztalat segíthet abban, hogy a matematika gyakorlati
jelentőségével szembesüljenek annak elvont jellege mellett.
A matematika tanulása a személyes tapasztalatszerzéssel kezdődik. A matematikai problémák
játékba ágyazása sok esetben alkalmas formája a fejlesztő, nevelő munkának. A problémafelvetés,
ahol csak lehet, életszerű helyzetekből indul ki: az alkotó gondolkodásra csak alkotások
létrehozásával nevelhetünk. A jó munkalégkör egyik feltétele a tévedés és a vita szabadsága.
Az alapozó szakaszban (5-6. osztály) az életkori sajátosságoknak megfelelően erősen építünk az
alsó tagozaton is alkalmazott manipulatív tevékenységekre, induktív módszerekre; törekszünk a
konkrét tevékenységekhez, jelenségekhez kapcsolódó feldolgozásra, fontos szerepet kap a játék és a
kísérletezés. Célunk az alapfogalmak elmélyült, pontos kialakítása konkrét tapasztalati bázison.
Emellett nagy hangsúlyt kell fektetni a számolási készség fejlesztésére, és a számolási műveletek,
számfogalom biztonságos kialakítására, mert ezek a funkciók a későbbi összetettebb matematikai
problémák megoldásához nélkülözhetetlenek. A jól begyakorolt „matematikai apparátus”
meghatározó a későbbi matematikai tanulmányok és más tantárgyak tanulása szempontjából is.
Ezért ebben a szakaszban a számtan és algebra témakör a többihez képest nagyobb időkeretet
kapott.
A fejlesztő szakaszban (7-8. osztály) a jelenségek tágabb összefüggései, az elvontabb
gondolkodásformák fokozatosan előtérbe kerülnek. Egyre nagyobb szerepet kap az elemző
gondolkodás fejlesztése, a problémamegoldás mellett az igazolások keresése, egyszerűbb
következtetések megértése, észrevétele, önálló megfogalmazása. Emellett azonban játéknak és a
kísérletezésnek is szerepet kell kapnia ezeken az évfolyamokon is. Az egyre önállóbb
problémamegoldás mellett itt is fontos a sokszínű tevékenységformákon keresztül megszerezhető
tapasztalatok biztosítása a tanulók számára.
Angliában bizonyos műveleteket más módon oldanak meg, mint a magyar oktatási rendszerben. A
nyolcadik osztály tananyagában szerepel ezen műveletek angol nyelvű számítási módjainak rövid
ismertetése is.
A tanítás gyakorlatában különösen az alsóbb évfolyamokon, illetve később a szemléltetéssel szoros
kapcsolatban levő függvények és geometria területén nagy szerepet kapnak az illusztrált
feladatlapok, ami a szemléletesebb, sokrétűbb és élményszerűbb szemléltetés mellett a
differenciálásban is nagy segítségére lehet a tantárgyat tanító pedagógusnak.
A gyerekeknek nyújtott tapasztalatok nagyon különböző jellegűek: lehetnek köztük az életből
spontán adódóak, de lehetnek olyanok is, amelyeket mesterségesen hozunk létre eszközök
felhasználásával. A tanárnak útmutató, tanácsadó szerepe van. A kísérleti eszközöket és feladatokat
azoknak a fokozatoknak megfelelően kell kidolgozni, amelyeken a gyerekek átmennek, és a
tanárnak meg kell tanulnia, hogy érzékenyen reagáljon egy állandóan változó helyzet
követelményeire. Elérhető az a cél, hogy alkotó tanulási helyzetet teremtsünk a matematikatanulás
minden fokán. Ha egy gyerek saját tapasztalatai alapján eredményesen alakított ki egy fogalmat,
akkor megalkotott valamit, ami előzőleg nem létezett, és ez a valami pszichológiai értelemben is
beépül személyiségébe. Ennek a tudásdarabnak olyan értéke lesz számára, mit egy kedve szerinti
kép festésének, egy jó történet megírásának vagy egy izgalmas színdarab kitalálásának, amit
társaival eljátszhat. Önmagában lesz értékes, mert annak a dolognak a része, amelyből maga az élet
áll.
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Célok és feladatok:
Célunk tevékeny, az összefüggések felfedezésén, a matematikai jelenségek mindennapi életben való
alkalmazhatóságán alapuló matematika tanítás megvalósítása a Dienes-féle oktatási rendszerhez
hasonlóan két nyelven.
„Az „igazi Dienes-osztályok” másságát nem volt nehéz megérezni egy-egy röpke látogatáson: a
gyerekek lelkesen, egymás szavába vágva vitatkoztak olyan problémákon, amelyeknek komoly
matematikai hátterük volt. Alig lehetett rávenni őket arra, hogy időnként tartsanak szünetet, hogy
néha mással is kell foglalkozniuk.” (Varga Tamás)
A matematika tanításának célja a világ mennyiségi és térbeli viszonyainak megismerése,
összefüggéseik megértése, a gondolkodás és a logika fejlesztése, a modellalkotás, a korszerű,
alkalmazásra képes matematikai műveltség megalapozása. Tanulásán keresztül ki kell alakítani a
számfogalmat, a számolási műveletek biztonságos alkalmazását. Emellett fejleszteni kell a logikus
gondolkodást, a gondolkodási műveletek alkalmazását, a meggyőzés, az érvelés és a belátás
képességét. Fel kell kelteni a bizonyítás igényét, és módszereket kell bemutatni állítások lehetséges
igazolására.
Meg kell mutatni a tanulóknak a „nincs királyi út” igazságát, a probléma felvetésétől a megoldásig
vezető néha tévedésektől sem mentes út bejárásának folyamatát és nehézségeit, ezzel megalapozva
a tudományos gondolkodást.
Kétnyelvű oktatás révén még összetettebb tapasztalatot szerezhet a tanuló a nyelv és a gondolkodás
kapcsolatáról. A matematika konkréttól elvonatkoztatott, modellalkotó jellege miatt nyelvektől
majdnem teljesen független egyezményes jelrendszerrel dolgozik (egy jól levezetett matematikai
problémamegoldás egyezményes jelekkel történő lejegyzése gyakran bármilyen nyelven egyformán
értelmezhető), ugyanakkor a konkrét nyelvi megfogalmazások elemzése segít a matematikai
összefüggések kibontásához, a matematikai modell megalkotásához. A modellalkotásban segíthet a
másik nyelven történő megfogalmazás és fordítva, a matematikai modell segíthet a pontosabb,
logikailag precíz fordításban.
A matematika tantárgy tanításának általános feladata a felső tagozaton a továbbtanulás
megalapozása és előkészítése, biztos alap teremtése a reálisan megválasztott középfokú
tanulmányokhoz.
Az értékelés elvei:
A matematikatanulás mozgatórugójának a felfedezés izgalmának kell lennie, nem pedig a jó
érdemjegy megszerzése. A legjobb matematikusok is játéknak tekintették a matematikát.
”Ha elérnénk hogy a gyerekek a cselekedet örömét többre becsülnék, mint a birtoklásét, ezzel olyan
emberek felnevelését segítenénk, akiknek a magatartását nem teljesen a – bármilyen értelemben
vett- önérdek határozza meg: akiket sokkal jobban érdekelne az, amit csinálnak annál, amijük van.”
(Dr. Dienes Zoltán)
A jutalom-büntetés helyzet a tanulók többségét legfeljebb kötelességszerű tanulásra ösztönzi. A
tanulásnak az a hatása, amit az „önmagához kötődés” (ego-involvement) szóval szokás jellemezni, a
saját egyéniség fontosságát emeli ki, és az egyénnek más egyénektől való elkülönülése irányába hat.
Az ilyen jellegű munka belső motiváción és nem a tanulást támogató jutalmazás-büntetés
rendszeren alapszik: a pedagógus és a gyerekek közötti beszélgetések egyénileg vagy kis
csoportokban folynak. Jobb a tanulási helyzetet minél inkább cseppfolyósnak és egyéninek hagyni
és minden gyermek számára lehetővé tenni, hogy saját tempója szerint és saját útvonalán haladjon.
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A matematika tantárgyi sajátosságai ugyanakkor lehetővé teszik a tananyagtartalmak elsajátításának
viszonylag egzakt értékelését. Ahhoz, hogy ezt a sajátosságát ki lehessen aknázni, meg kell tanítani
a tanulókat és hozzá kell szoktatni őket gondolatmenetük, megoldásuk, számításaik pontos
lejegyzésére. Az egzakt módszerek mellett a motiváció és a tanulók önismerete szempontjából is
fontos visszajelzéseket adni a hozzáállásukról, a szorgalmukról, képességeikről,
együttműködésükről, ezt a visszajelzést azonban úgy kell megtennünk, hogy az esetleges negatív
beállítódást ne erősítse, hanem inkább motiválja a beállítódás megváltoztatásában. Ezért problémák
esetén a pozitív magatartáselemek erőteljes megerősítése, testhezálló feladatok megoldásán
keresztül a viszonyulás és az együttműködés javítása a javasolt módszer. Nem szerencsés, ha a
hozzáállás nagy mértékben befolyásolja a tananyagtartalmak elsajátítására kapott érdemjegyet.
Inkább az értékelési formák és munkamódszerek kreatív, probléma-érzékeny alkalmazásával oldjuk
meg ezt a problémát: például projektfeladatok, csoportmunka, kooperatív módszerek segítségével.
Fontos, hogy a tanulók tudják, hogy munkájukat hogyan fogják (szóban, írásban, jeggyel) értékelni,
– ez a tanár részéről következetességet és céltudatosságot igényel.

A tananyag elsajátításának értékelésénél többféle módszert használhatunk:
1. Írásbeli (dolgozat):
Jól követhető, tesztszerű pontozásos rendszert érdemes használni, ahol minden egyes lépésnek,
műveletnek, tudáselemnek megvan a pontértéke (item). A javítókulcsban érdemes konkrétan
megjeleníteni minden egyes pontérték esetében, hogy mely művelet elvégzéséért kapja a tanuló. Ez
munkaigényes formája a számonkérésnek, de objektív, a hibák jól visszakövethetők és
biztonságérzetet ad mind a diáknak, mind a tanárnak, sok vitát megelőz, de ha mégis marad vitás
kérdés, jól követhető alapot ad a megoldásra mindkét fél számára.
Az írásbeli dolgozat összeállításánál figyelembe kell venni, hogy változatos feladattípusokból (pl.
műveletek elvégzése, állítások igazságtartalmának eldöntése, nyílt végű mondatok helyes
befejezése, hibakereséses feladatok elvégzése, egyszerű feleletválasztás, többszörös feleletválasztás
ellenpéldák indoklásával, rajzos, szerkesztéses feladatok, logikai feladatok megoldása indoklással),
nehezebb és könnyebb feladatok kombinálásából álljon össze. Nem szerencsés a túl kevés
összpontszámú dolgozat, és a nagyon egyoldalú feladatszerkezet, mert az nem ad reális képet a
tanuló tudásáról, egy-egy hiba túl nagy súllyal befolyásolja az összesített eredményt. Kerülni kell a
kapcsolt feladatokat ugyanezért (egy hiba több másik hiba forrásává válik). Figyelembe kell venni
az összeállításnál ugyanakkor azt is, hogy mennyi feladatot képes az adott életkorú diák adott idő
alatt megoldani.
2. Szóbeli (felelet):
A megfelelő időgazdálkodás miatt a szóbeli feleletek legalkalmasabb módszerei a kooperatív
csoportmunkák, beszámolók. Ezek során a tanulók egyénileg is számot adnak szóban a tananyag
bizonyos részéről és egy közös csoportfeladatot, beszámolót is prezentálnak. A szóbeli felelet
előnye, hogy a tanulót segítő kérdéssel tovább lehet lendíteni, ha elakad. Hátránya, hogy a diákok
gyakran izgulnak a többiek előtt történő szerepléstől és az azonnali reagálás sem mindenkinek megy
jól, és ez sokszor gondolkodásukat is blokkolja. Ezen segíthet, ha felkészülési időt kapnak, illetve
ha alkalmat teremtünk arra, hogy a diáknak ne kelljen az osztály előtt felelnie, esetleg a
tanulócsoport többi része a felelés idejére önálló feladatot kap.
Érdemes, bár munkaigényes előre felkészülni és konkrét javítókulccsal értékelni a szóbeli feleletet
is az egzaktság miatt. Szóbeli feleletnél más tényezőket is figyelembe lehet venni a konkrét
tantárgyi tartalmak mellett (összeszedettség, magabiztosság, igyekezet). Hiba, ha ezeket nem
tudatosan befolyásolják az osztályzatot. Amennyiben tudatosan szeretnénk ezeket a szempontokat is
érvényre juttatni, a felelet előtt ezeket az értékelési szempontokat is közölnünk kell a tanulóval.
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3. Egyéb értékelési módok:
- Otthoni munka értékelése (feladatok, szerkesztések, testek építése, gyűjtőmunka,
megfigyelés, feladatok számítógépes megoldása).
- Füzetvezetés értékelése (íráskép, áttekinthetőség, pontosság).
- Csoportmunka értékelése (statisztikai adatgyűjtés, valószínűségi kísérletek
elvégzése).
- Projektmunka (és annak dokumentálásának) értékelése.
A Brit Nemzeti Alaptantervben a Key Stage 3 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.
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5. évfolyam

Heti óraszám: 4
Nagy témakörök:
Gondolkodási és megismerési módszerek: folyamatosan
Számtan, algebra: 70 tanóra
Függvények, sorozatok: 10 tanóra
Geometria, mérés: 50 tanóra
Valószínűség, statisztika: 10 tanóra
Szabadon felhasználható: 8 tanóra

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

136

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök
Tanulási
módszerek.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Önismeret,
A matematika tanulási
önszabályozás
módszereinek
fejlesztése.
megismerése.
Fegyelmezettség,
következetesség,
szabálykövető
magatartás fejlődése.
Tervszerű
gondolkodás és
tevékenység
kialakítása.
Több megoldás
keresése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.

Ajánlott tevékenységek
Különböző tanulási
technikák megismerése
és alkalmazása: olvasott
tankönyvi szöveg
feldolgozása, lényeg
kiemelése, kérdések
megfogalmazása, a házi
feladat elkészítési
módjának tudatosodása.
Megfelelő mennyiségű
gyakorlás a műveletek
automatizálódásához,
beidegződéséhez.
Könyvtárhasználat,
lehetőség szerint
informatikai eszközök
igénybevétele.
Ábrakészítés,
modellalkotás.
Illusztrált feladatlapok
használata.
Kooperatív
csapatmunkák
menetének
begyakorlására alkalmas
feladatok.
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Gondolkodási és megismerési módszerek
Szövegértés,
szövegalkotás, logika.

Nyelvi és logikai
készség fejlesztése,
összekapcsolása.
Értő-elemző olvasás
fejlesztése.
Következtetési
képesség fejlődése.
Modellalkotó,
absztraháló képesség
fejlesztése.

Összehasonlításhoz
szükséges kifejezések
értelmezése,
használata (pl.
egyenlő; kisebb;
nagyobb; több;
kevesebb; nem; és;
vagy; minden; van
olyan).
Állítások igazságának
eldöntése. Igaz és
hamis állítások
megfogalmazása.
Változatos tartalmú
szövegek értelmezése.
Megoldások
gondolatmenetének
lejegyzése,
gondolatmenet
reprodukálása
lejegyzés alapján.
Angol nyelvű
szövegek matematikai
és logikai elemzése.
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Kiselőadások,
jegyzetek készítése,
kutatási feladatok,
projektmunkák.
A tananyagra,
gyakorlati
alkalmazásokra
vonatkozó állítások
megfogalmazása, igazhamis voltának
eldöntése a nyelv
logikai elemeinek
egyre tudatosabb
használatával.
Szöveges feladatok
megoldása.
Kapcsolatok
felismerését és
lejegyzését támogató
egyszerű szimbólumok
megértése,
felismerése,
alkalmazása és
olvasása.
A feladatok megoldási
menetének közös
lejegyzése a táblán.
A feladatok megoldási
menetének, a
gondolatmenetnek,
számításoknak az
érthető lejegyzése a
füzetbe, lejegyzés
alapján gondolatmenet
reprodukálása.
Magyar nyelvű
feladatok matematikai
megfogalmazása,
angol nyelvű
megfogalmazással
történő
összekapcsolása, a
közös logikai,
matematikai modell
megkeresése.
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Munkaszervezés.

Számtan, algebra
Problémamegoldó
Megoldások megtervezése,
gondolkodás
eredmények ellenőrzése.
fejlesztése.
Komplex
információk kezelése.
Tervszerű
gondolkodás és
tevékenység
kialakítása.

Rendszerezés.

Önellenőrzés
igényének
kialakítása.
Fegyelmezettség,
következetesség,
szabálykövető
magatartás
fejlesztése.
Tapasztalatszerzés,
ismeretek
rendszerezése.
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Különböző feladatok,
problémák
megoldásának
megtervezése, az
eredmények ellenőrzése
zsebszámológéppel,
szöveg esetén a
szövegbe való
helyettesítéssel.
Ábrakészítés.

Konkrét dolgok adott
szempont(ok) szerinti
rendezése, rendszerezése.
Néhány elem sorba
rendezése.

Különböző tárgyak,
termések, színek, betűk,
alakzatok stb. adott
vagy választott
szempontok szerinti
csoportosítása, sorba
rendezése, a lehetőségek
számbavétele, egyszerű
esetekben az összes
lehetőség megkeresése.
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Témakörök
Természetes és
racionális számok;
egész számok és
törtek.

Számtan, algebra
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Számfogalom
Természetes szám fogalma,
mélyítése, a számkör
ábrázolásuk
bővítése.
számegyenesen,
összehasonlításuk.
Negatív szám és tört
fogalmának
Természetes számok
kialakítása.
milliós számkörben.
Tapasztalatszerzés,
ismeretek
rendszerezése.

Egészek, törtek, tizedes
törtek.
Kitekintés nagyobb
számokra helyi érték
táblázattal.
Negatív szám értelmezése.
Törtek kétféle értelmezése.

Ajánlott
tevékenységek
Számadatok gyűjtése
az életből.
Számok helyes leírása,
olvasása.
Tájékozódás a
számegyenesen.
Számkártyák,
játékpénz,
adósságcédula
használata.
Törtek értelmezése és
szemléltetése
darabolással,
kirakással, rajzolással,
gyakorlati példákkal.

Ellentett-, abszolútérték.
Alaki érték, helyi érték.

Játékos feladatok
szóban és írásban is a
műveletek helyes
értelmezésére, pontos
elvégzésére.
Egyszerű, rövid, a
témához kapcsolódó
versenyek tanulói
csoportok, egyének
között.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Számrendszerek.

Kombinatorikus
gondolkodás
fejlesztése számok
kirakásával.

Tízes alapú számrendszer.
Kettes alapú számrendszer.
Átírás tízes
számrendszerből kettes
számrendszerbe és kettes
számrendszerből tízes
számrendszerbe.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Szerepjáték.
Kooperatív
csapatmunkák.
Átírás tízes
számrendszerből kettes
számrendszerbe és
kettes számrendszerből
tízes számrendszerbe.
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Témakörök

Számtan, algebra
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Az átszámításokhoz
kapcsolódóan
alapműveletek
gyakorlása,
tapasztalatszerzés a
helyiérték és
alakiérték szerepéről
mindkét
számrendszerben.

Ajánlott
tevékenységek
Szemléltetés és
gyakoroltatás
valóságos tárgyak (pl.
lencse, mogyoró)
csoportosításával.
Illusztrált feladatlapok
használata.
Számkártyák, helyiértéktáblák használata.
„Lyukkártya”
készítése.
Kooperatív
csapatmunkákat
igénylő feladatok.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Műveletek
(összeadás,
kivonás, osztás,
szorzás) racionális
számokkal.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Műveletfogalom
kiterjesztése,
mélyítése.

Számtan, algebra
Tananyag

Számolási készség
fejlesztése a
kibővített
számkörben.
Önellenőrzés
igényének és
képességének a
fejlesztése.
Fegyelmezettség,
következetesség,
szabálykövető
magatartás
fejlődése.

Összeadás, kivonás az
egészek és a pozitív törtek
körében.
Összeg és különbség
változásai.
Szorzás, osztás 10-zel,
100-zal, 1000-rel.
Szorzat és hányados
változásai.
Pozitív törtek szorzása,
osztása természetes
számmal.
Tizedes törtek szorzása,
osztása természetes
számmal.

Komplex
információk kezelése. 0 szerepe a szorzásban,
osztásban.
Műveletek ellenőrzése.
Műveletek tulajdonságai
(felcserélhetőség,
csoportosíthatóság).

Ajánlott
tevékenységek
Konkrét példák
kapcsán annak
megtapasztalása, hogy
a műveleti
sorrendtől való
eltekintés különböző
eredményekre vezet.
Számkártyák, helyiértéktáblák használata.
Zsebszámológépek
ésszerű használatával
ellenőrzések végzése.
Illusztrált feladatlapok
használata.
Egyszerű, rövid, a
témához kapcsolódó
versenyek tanulói
csoportok, egyének
között.
Kooperatív
csapatmunkákat
igénylő feladatok.

Műveletek fejben és
írásban.
Szemléltetés
számegyenesen természetes
számok körében: osztók,
többszörösök.
Műveleti sorrend. A zárójel
szerepe.

Egyszerű szöveges
feladatok.

Következtetési
képesség fejlesztése.
Értő-elemző olvasás
fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Kerekítés, becslés,
ellenőrzés.
Egyszerű szöveges
feladatok.
Arányos következtetések
(pl. szabványmértékek
átváltása).

Egyszerű matematikai
modellek megismerése
és alkalmazása
szöveges gyakorlati
feladatokban.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Számtan, algebra
Tananyag

Problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Modellalkotó
képesség fejlesztése.
Tervszerű
gondolkodás és
tevékenység
kialakítása.

Ajánlott
tevékenységek
Kooperatív
csapatmunkákat
igénylő feladatok.
Egyszerű szöveges
feladatok megoldása
konkrét feladatokon
keresztül rajzzal,
visszafele
gondolkodással, az
időrendiség követése,
megfordítása.
Ellenőrzés szövegbe
való
behelyettesítéssel.
Arányos
következtetések
(szabványmértékek és
átváltásukkal
kapcsolatos feladatok
is).
Illusztrált feladatlapok
használata.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Számegyenes.

Függvények, sorozatok
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Tájékozódás
Számegyenes, számképességének
intervallumok
fejlesztése a
ábrázolása.
számegyenesen.
„Kisebb, nagyobb,
Térbeli eligazodás
legalább, legfeljebb”
fejlesztése.
ábráról való leolvasása.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Abszolút-érték, ellentett.
Számegyenes jelölései.

Ábrakészítés és
szemléltetés
fejlesztése.
A derékszögű
koordinátarendszer.

Tájékozódás
képességének
fejlesztése a
koordinátarendszerben.

Ajánlott
tevékenységek
Helymeghatározás,
adott tulajdonságú
pontok keresése.
Társasjáték a
számegyenesen
kockadobással (előrehátra haladás
lehetősége, instrukciók
adott helynél nagyobbkisebb helyeken
állókra, stb.).
Illusztrált feladatlapok
használata.

Tájékozódás a derékszögű
koordinátarendszerben.
Helymeghatározás, adott
tulajdonságú pontok
keresése.

Térbeli eligazodás
fejlesztése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Helymeghatározás
gyakorlati
szituációkban,
konkrét esetekben.
„Torpedó” játék a
koordináta
rendszerben.
Figurák (állatok,
tárgyak) pontjainak
megadása,
megkeresése.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Változó
mennyiségek
közötti
kapcsolatok
vizsgálata és
személtetésük.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
A függvényszemlélet
előkészítése.
Több megoldás
keresése.
Ábrakészítés és
szemléltetés
fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Változó mennyiségek
közötti kapcsolatok.

Táblázatok, grafikonok
értelmezése, az ábra
alapján mennyiségek
Összeg, különbség, szorzat,
közötti összefüggés
hányados változásai.
megkeresése,
lejegyzése.
Egyszerű lineáris
kapcsolatok táblázata –
Táblázathoz grafikon,
abban hiányzó elemek
grafikonhoz táblázat
pótlása ismert vagy
készítése.
felismert szabály
alapján.
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Témakörök

Függvények, sorozatok
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Egyszerű lineáris
kapcsolatok grafikonja.

Ajánlott
tevékenységek
Ismert szabály alapján
elemek
meghatározása,
illetve ismert elemek
esetén szabály(ok)
megfogalmazása.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Sorozatok.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Sorozat megadása a képzés
szabályával és néhány
elemével konkrét példákon
keresztül.

Következtetési
képesség fejlesztése.

Ismert szabály alapján
elemek meghatározása,
illetve ismert elemek
esetén szabály(ok)
megfogalmazása.
Kooperatív
csapatmunkákat
igénylő feladatok.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Témakörök
Távolság, kör,
gömb, mértani
helyek.

Geometria, mérés
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Tapasztalatszerzés.
Távolság szemléletes
fogalma.
Fogalmak
szemléletes
Kör, gömb szemléletes
kialakítása.
fogalma.
Két adott ponttól adott
távolságra levő pontok
keresése.

Kör, gömb.

Fogalmak
szemléletes
kialakítása.
Tapasztalatszerzés.
Problémamegoldó
gondolkodás
fejlesztése.
Tájékozódás.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Kör, gömb szemléletes
fogalma.
Sugár fogalma.

Ajánlott
tevékenységek
Adott tulajdonságú
pontok keresése.
Játék a térképen.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Kör, gömb megjelenése
környezetünkben,
előfordulása a
gyakorlati életben
(buborék, kerék, hold,
víz szétgyűrűzése,
gyűrű, szemgolyó…).
Körző használata.
„Házi” körzőkészítés:
rajzszög-fonal-ceruza.
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Témakörök

Függvények, sorozatok
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Térbeli eligazodás
fejlesztése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Ajánlott
tevékenységek
„Körző” külső térben
kötél segítségével.
Körökből minták
készítése.
Gömb modellezése: pl.
fonalból pompon
készítése.

Ábrakészítés és
szemléltetés
fejlesztése.
Konstruáló és
modellalkotó
képesség fejlesztése.
Szerkesztések.

Síkidomok,
sokszögek.

Problémamegoldó
Szerkesztés fogalma, fajtái,
képesség fejlesztése eszközei, szabályai.
szerkesztésekkel.
Szerkesztési terv, vázlat és
Tervszerű
munka végleges pontos
kialakítása.
szerkesztés
megkülönböztetése.
Konstruáló képesség
fejlesztése.
Alapszerkesztések:
Pontosság igényének párhuzamos, merőleges,
kialakítása.
kör…

Eszközhasználat
(körző, vonalzó)
gyakoroltatása.

A vázlat és a Két ponttól egyenlő
végleges kivitelezés távolságra lévő pontok:
közti
különbség szakaszfelező merőleges.
kialakítása.
Egyenes adott pontján
Eszközhasználat
áthaladó merőleges.
fejlesztése.
Háromszög szerkesztése
Szabálykövetés
három oldalból.
kialakítása.
Két adott ponttól adott
távolságra levő pontok
keresése.

Egyszerű szerkesztési
feladatok.
Körző, vonalzók helyes
használata, két
vonalzóval
párhuzamosok,
merőlegesek rajzolása.

Halmazszemlélet
fejlesztése.
Térszemlélet
fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Síkidomok, sokszögek
szemléletes fogalma,
tulajdonságok vizsgálata.
Párhuzamosság,
merőlegesség, konvexitás.

Hajtogatások a
merőleges és
párhuzamos
szemléltetésére, adott
alakzatoktól egyenlő
távolságra lévő pontok
keresésére.

Szerkesztés
csoportmunkában
külső térben kötél
használatával.
Illusztrált feladatlapok
használata.
Körző, vonalzók helyes
használata, két
vonalzóval
párhuzamosok,
merőlegesek rajzolása.
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Témakörök

Szögletes mértani
testek.

Függvények, sorozatok
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Térelemek kölcsönös
helyzete.
Rendszerező
gondolkodás
Négyszögek, háromszögek
fejlesztése.
és tulajdonságaik.
Absztrakciós
képesség fejlesztése.
Tapasztalatszerzés.
Halmazszemlélet
fejlesztése.

Testek építése,
tulajdonságaik.

Ajánlott
tevékenységek
Tulajdonságok (pl.
szimmetria)
megfigyelése.
Síkidomok kivágása
papírból,
csoportosítása,
összeépítése.
Szögletes testek
modellezése papírból,
drótból, gyurmából.

Lapok, élek, csúcsok.
Térszemlélet
fejlesztése.
Megfigyelőképesség
fejlesztése.

Szög.

Testek csoportosítása adott
tulajdonságok alapján.
Kocka, téglatest
tulajdonságai, hálója.

Mágneses építőjátékkal
(acélgolyó+mágneses
rúd) testek alkotása,
lehetőségek és korlátok
vizsgálata.

Rendszerező
gondolkodás
fejlesztése.

Egyszerű testekből
újabb testek
összeépítése.

Absztrakciós
képesség fejlesztése.
Konstruáló képesség
fejlesztése.
Absztrakciós
képesség fejlesztése.

Négyszögekből testek
konstruálása, a
jellemzők
megvizsgálása.

Tapasztalatszerzés.
Térbeli tájékozódás
fejlesztése.
Eszközhasználat
gyakoroltatása.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Megadott és/vagy
választott
tulajdonságok alapján
mértani testek,
különböző tárgyak,
dolgok halmazokba
való elhelyezése.

A szög fogalma, mérése,
szögfajták.
A szögmérő helyes
használata.

Illusztrált feladatlapok
használata.
Tájékozódás irányok
szerint, iránytű
használata.
Pármunka: Egymás
elirányítása térképen
vagy terepen A-ból Bbe távolság+szög
megadásával.
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Témakörök

Mértékegységek,
mérések.

Függvények, sorozatok
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Számolási készség.
Nagyságrendek
becslésének
képessége.

Ajánlott
tevékenységek

Illusztrált feladatlapok
használata.
Szabványmértékegységek
Mérések a
és átváltásuk: hosszúság,
gyakorlatban, terepen,
terület, térfogat, űrtartalom, osztályban, ennek
idő, hőmérséklet.
kapcsán is
tapasztalatgyűjtés
Mérések a gyakorlatban.
kerület, terület, felszín
Mérőeszközök használata. és térfogat
számításában.
Tárgy (pl. egy szék)
műszaki rajzának
beméretezése mérések
alapján.
Személyes adatok
felmérése (lakás adatai,
csípőbőség,
derékbőség, ujjhossz,
fejbőség…).
Különböző
mérőeszközök
használata.
Mérési adatok
rendszerezése
táblázatban.

Téglalap területe,
kerülete, téglatest
felszíne és
térfogata.

Fogalmak kialakítása
és elmélyítése.
Tapasztalatgyűjtés
kerület, terület,
felszín és térfogat
számításában.
Számolási készség
fejlesztése.
A becslés
képességének
fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Téglalap (négyzet)
kerülete, területe; téglatest
(kocka) felszíne és
térfogata választott
egységekkel,
szabványmértékegységekkel.
Számításos feladatok.
Mérések a gyakorlatban.
Mérőeszközök használata.

Illusztrált feladatlapok
használata.
Lefedések,
parkettázások,
átdarabolások.
Csempézésekhez
kapcsolódó cselekvéses
feladatok.
Kooperatív
csapatmunkákat
igénylő feladatok.
Modellezés dróttal,
gyurmával,
folyadékokkal a
térfogat fogalmának
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Témakörök

Függvények, sorozatok
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák

Ajánlott
tevékenységek
szemléletes
kialakításához.
Mérések a
gyakorlatban, terepen,
osztályban, ennek
kapcsán is
tapasztalatgyűjtés
kerület, terület, felszín
és térfogat
számításában.
Különböző
mérőeszközök
használata.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Valószínűségi
játékok és
kísérletek.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Kapcsolat a
Valószínűségi játékok és
mindennapi élettel,
kísérletek.
életvezetés.
Valószínűség fogalmának
A valószínűség
matematikai
fogalmának
megközelítése.
kialakítása, döntési
képesség fejlesztése.
Tapasztalatszerzés.
Megfigyelőképesség,
elemző képesség
fejlesztése.
A becslési készség
fejlesztése.
A számolási készség
fejlesztése.

Átlagszámítás.

Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Összefüggések
meglátása.

Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.
Kommunikáció.
Önismeret,
önszabályozás.
Szabálykövetés.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Konkrét példák a
biztos, a lehetséges és a
lehetetlen
bemutatására.
A valószínűségi és
statisztikai jellegű
feladatok, problémák
megoldása
kockadobálással,
pénzdobálással,
nagyszámú kísérlet
esetén – lehetőség
esetén– számítógép
használatával.
Mindennapi élet
valószínűségi kérdései.
Esélylatolgatások,
becslések és konkrét
kísérletek.

Drog és
szerencsejátékprevenció.
Adatfeldolgozás.

Ajánlott
tevékenységek

Illusztrált feladatlapok
használata.
Adatok tervszerű gyűjtése,
rendezése.
Oszlopdiagram készítése.
Egyszerű grafikonok
értelmezése, elemzése.
Átlagszámítás néhány adat
esetén.

Sajtóból, internetről
stb. levett egyszerű
grafikonok vizsgálata.
Észrevételek
megfogalmazása.
Átlagszámítás konkrét
esetekben (pl.
tanulmányi átlagok,
magasság, gyorsaság,
stb.).
Projekt: Önálló
gyűjtőmunkával olyan
helyzetek keresése az
életből, ahol fontos az
átlagszámítás, az
átlagos érték ismerete,
ezek egyikének
részletes bemutatása.
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A továbbhaladás optimális feltételei
A tanuló legyen képes egy megadott pont koordinátáit leolvasni, illetve a koordináták segítségével
ábrázolni a pontot a Descartes-féle koordináta-rendszerben. Legyen képes leírni a hallott számokat,
kiolvasni a látott számokat, legyen képes megtalálni a számok helyét a számegyenesen. Ismerje az
ellentett és az abszolútérték fogalmát és tudja meghatározni konkrét számok esetében. Értse a
különbséget alaki és helyiérték között, legyen képes megismerni és megkülönböztetni őket. Tudjon
leírni műveleteket, legyen képes egyszerű esetekben elvégezni azokat. Ismerje fel és különböztesse
meg a téglatestet és a kockát más testektől, tudja megfogalmazni néhány tulajdonságukat. Értse a
kör és a gömb fogalmát és származtatását, tudja megfogalmazni néhány jellemzőjüket. Értse és
alkalmazza helyesen a párhuzamosság és a merőlegesség fogalmát. Legyen képes felismerni a
háromszöget, és négyszöget, tudjon ezekről igaz állításokat megfogalmazni. Legyen képes bánni a
szerkesztés eszközeivel, és értse a szerkesztés fogalmát. Legyen képes a síkban két ponttól egyenlő
távolságra lévő pontokat keresni szerkesztéssel, és a szakaszfelező merőlegest felismerni,
megszerkeszteni. Értse és tudja a szög fogalmát, legyen képes felismerni és szögmérővel megmérni
a szögfajtákat. Értse, hogy a mérés mindig összehasonlítás. Ismerje a térfogat, űrtartalom, idő,
tömeg mértékegységeit, értse az átváltásukat. Négyzet, téglalap, kocka, téglatest esetében konkrét
adatok mellett legyen képes a kerületet, területet, felszínt és a térfogatot meghatározni. Ismerje a
számtani közép fogalmát, és konkrét esetekben számolja ki az átlagot. Legyen képes felismerni és
leolvasni konkrét értékeket egyszerű oszlopdiagramról.
Értse a valószínűség fogalmát, ismerje ennek szerepét a mindennapi életvezetésben.
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6. évfolyam
Heti óraszám: 4
Nagy témakörök:
Gondolkodási és megismerési módszerek: folyamatosan
Számtan, algebra: 65
Függvények, sorozatok: 10
Geometria, mérés: 50
Valószínűség, statisztika: 10
Szabadon felhasználható órakeret: 8
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Témakörök
Tanulási
módszerek,
motiváció.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztendő
Tananyag
Ajánlott
képességek,
tevékenységek
kompetenciák
Önismeret,
A matematika tanulási Különböző tanulási
önszabályozás
módszereinek
technikák megismerése
fejlesztése.
továbbfejlesztése.
és alkalmazása:
olvasott tankönyvi
Fegyelmezettség,
szöveg feldolgozása,
következetesség,
lényeg kiemelése,
szabálykövető
kérdések
magatartás fejlődése.
megfogalmazása, a házi
feladat elkészítési
Tervszerű
módjának
gondolkodás és
tudatosodása.
tevékenység
kialakítása.
Megfelelő mennyiségű
gyakorlás a műveletek
Több megoldás
automatizálódásához,
keresése.
beidegződéséhez.
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
Könyvtárhasználat,
életvezetés.
lehetőség szerint
informatikai eszközök
igénybevétele.
Ábrakészítés,
modellalkotás,
halmazdiagramok
használata.
Illusztrált feladatlapok
használata.
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Témakörök
Szövegértés,
szövegalkotás,
logika,
matematikai
modellalkotás.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Nyelvi és logikai
Összehasonlításhoz
készség fejlesztése,
szükséges kifejezések
összekapcsolása.
értelmezése, használata (pl.
egyenlő; kisebb; nagyobb;
Értő-elemző olvasás
több; kevesebb; nem; és;
fejlesztése.
vagy; minden, van olyan).
Következtetési
Állítások igazságának
képesség fejlődése.
eldöntése. Igaz és hamis
állítások megfogalmazása.
Modellalkotó,
Változatos tartalmú
absztraháló képesség szövegek értelmezése,
fejlesztése.
készítése, a szaknyelv
fokozatos elsajátítása.
Megoldások
gondolatmenetének
lejegyzése, gondolatmenet
reprodukálása lejegyzés
alapján.
Mindennapi tapasztalatok
alapján matematikai
modell alkotása.

Ajánlott
tevékenységek
Kiselőadások,
jegyzetek készítése,
kutatási feladatok,
projektmunkák.
Kooperatív
csapatmunkákat
igénylő feladatok
megoldása.
A tananyagra,
gyakorlati
alkalmazásokra
vonatkozó állítások
megfogalmazása, igazhamis voltának
eldöntése.
Igaz és hamis állítások
megfogalmazása.
Szöveges feladatok
megoldása.
Kapcsolatok
felismerését és
lejegyzését támogató
egyszerű szimbólumok
megértése, felismerése,
alkalmazása és
olvasása.
A nyelv logikai
elemeinek helyes
használata a verbális és
grafikus
kommunikációban.
Jól megválasztott
szövegek, szöveges
feladatoknál
szövegértelmezés, egyegy egyszerű
matematikai modellhez
szövegalkotás.
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Témakörök
Munkaszervezés.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Problémamegoldó
Megoldások megtervezése,
gondolkodás
eredmények ellenőrzése.
fejlesztése.
Komplex
információk kezelése.
Tervszerű
gondolkodás és
tevékenység
kialakítása.

Fegyelmezettség,
következetesség,
szabálykövető
magatartás fejlődése.
Tapasztalatszerzés,
ismeretek
rendszerezése.

Különböző feladatok,
problémák
megoldásának
megtervezése, az
eredmények
ellenőrzése
zsebszámológéppel,
szöveg esetén a
szövegbe való
helyettesítéssel.
Lehetőségek
rendszerezett
felsorolása az esetek
leírásával, táblázatos
formában való
megjelenítésében,
gráfok módszerének
segítségével.

Önellenőrzés
igényének
kialakítása.

Rendszerezés.

Ajánlott
tevékenységek

Konkrét dolgok adott
szempont(ok) szerinti
rendezése, rendszerezése.
Néhány
elem
sorba
rendezése.
Néhány elem kiválasztása,
elemek sorba rendezése
különféle módszerekkel.
Kombinációk keresése,
rendezett, logikus módon.

Különböző tárgyak,
termések, színek,
betűk, alakzatok stb.
adott vagy választott
szempontok szerinti
csoportosítása, sorba
rendezése, a
lehetőségek
számbavétele, egyszerű
esetekben az összes
lehetőség megkeresése.
Halmazok kialakítása,
adott tulajdonságok
szerinti rendezés,
rendszerezés.
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Témakörök

Halmazelméleti
alapok.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Tapasztalatszerzés,
Elemek halmazokba
ismeretek
rendezése tulajdonság
rendszerezése.
megadása vagy felsorolás
alapján.
Komplex
információk kezelése. Példák konkrét
halmazokra.
Nyelvi és logikai
készség fejlesztése,
Részhalmaz, kiegészítő
összekapcsolása.
halmaz, unió, metszet.
Modellalkotó,
absztraháló képesség
fejlesztése.

Ajánlott
tevékenységek
Az élet különböző
területeiről vett
szemléletes példákkal
halmazok képzése.
Halmazok egyesítése,
közös része,
részhalmaza, kiegészítő
halmaza konkrét
szemléletes példákon
vizsgálva.

Halmazdiagram készítése.
Halmazok képzése
számokból, tanult
számkörök
rendszerének,
kapcsolatainak
megjelenítése
halmazdiagram
segítségével.
Halmazdiagram
készítése, mint
gondolkodásban segítő
módszer,
begyakoroltatása.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Kombinatorika.

Kombinációs
képesség fejlesztése.

Prímtényezők
kombinációjával számok
előállítása.

Prímtényezők
kombinációjával
számok előállítása.
Kooperatív
csapatmunkák.
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Témakörök
A racionális
számok.

Számtan, algebra
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Számfogalom
A racionális számok
mélyítése, a számkör fogalma.
bővítése.
Racionális számok
többféle megjelenítése,
többféle leírása.
Ábrázolásuk
számegyenesen.

Ajánlott tevékenységek
A racionális számkör és a
számegyenes, pontjainak
kapcsolata.
Racionális számok
helyének és racionális
pontokhoz tartozó
számoknak a
megállapítása a
számegyenesen.
A számok többféle
alakjának egymásba való
alakítása.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Reciprok.

A műveletfogalom
mélyítése,
kiterjesztése.

A számok reciprokának
fogalma.

A számolási készség
fejlesztése.

Illusztrált feladatlapok
használata.

Tapasztalatszerzés.
Műveletek
racionális
számokkal.

Példák különböző előjelű
és abszolút-értékű
számok reciprokának
meghatározására,
ellenőrzésére.

Számolási készség
fejlesztése a
kibővített
számkörben.

Műveletek rendszerezése
a racionális számkörben.
összeadás-kivonás
törttel, tizedes törttel,
közös nevezőre hozás
Komplex
szorzás, osztás törttel,
információk kezelése.
tizedes törttel;
alapműveletek negatív
Fegyelmezettség,
számokkal.
következetesség,
szabálykövető
Műveleti tulajdonságok,
magatartás fejlődése.
a helyes műveleti
sorrend.
Negatív szám és tört
fogalmának
Becslés a törtek körében
mélyítése.
is.

Rajzos megjelenítés,
szemléltetés, helyiértéktáblázat, számegyenes
használata
műveletfogalom
kiterjesztése során, sok
feladat közös, illetve
önálló megoldása.

Műveletek
begyakorlása,
beidegzése.

Gyakorló számítási
feladatok a matematika,
más tudományok,
valamint a mindennapi
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Tizedes törtek tört alakja
egyszerűbb esetekben.

Olyan példák
megismerése, amelyek
mutatják a nem
következetesen használt
szabályok
eredményekben
mutatkozó különbségeit.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Számtan, algebra
Tananyag

Ajánlott tevékenységek
élet területéről.

Törtek egyszerűsítése,
bővítése.

A különböző műveletek,
feladatok eredményeinek
megbecsülése előre,
nagyságrendi viszonyok,
ellenőrzés.
Számok tulajdonságainak
vizsgálata, „egy számnak
több neve van”
hasznosságának
felismerése konkrét
példák kapcsán.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

158

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök
Osztó, prímszám,
prímtényezőkre
bontás.

Osztó, prímszám,
prímtényezőkre
bontás (folytatás).

Számtan, algebra
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
A bizonyítási igény
Egyszerű oszthatósági
felkeltése.
szabályok utolsó
jegyből, utolsó két
Számolási készség
jegyből, számjegyek
fejlesztése.
összegéből
(2, 5, 10, 4, 3, 9).
Számolási készség
Két szám közös osztói,
fejlesztése.
közülük a legnagyobb.
Komplex
Közös többszöröseik,
információk kezelése. közülük a legkisebb.
Tervszerű
gondolkodás és
tevékenység
kialakítása.

Pozitív egész kitevős
hatvány fogalma konkrét
példákon keresztül.
Prímszám fogalma.

Egyszerű algoritmus
elsajátítása,
begyakorlása.
A kombinatorikus
gondolkodás
fejlesztése.

Ajánlott tevékenységek
Különböző tárgyak
csoportosítása,
maradékok
megfigyelése.
Két vagy több szám
osztóinak, összegyűjtése,
halmaz-diagramba
rendezése.
Többszörösök keresése,
halmazdiagramba
rendezésük.
Prímtényezős felbontás
módszerének
gyakoroltatása.

Prímtényezős felbontás.
Osztók száma konkrét
példákon keresztül.

Legnagyobb közös osztó
és legkisebb közös
többszörös
kiválasztásának
gyakoroltatása.
Törtműveletek közül
közös nevezőre hozás,
egyszerűsítés gyakorlása
legnagyobb közös osztó
és legkisebb közös
többszörös segítségével.
Illusztrált feladatlapok
használata.
Projekt:
Önálló témakutatás a
prímszámok kutatásának
történetéről,
számítástechnika
szerepéről,
megválaszolatlan
kérdéseiről.
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Témakörök

Egyenes
arányosság,
fordított
arányosság.

Számtan, algebra
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Arányérzék
Arányossági
fejlesztése.
következtetések.
A következtetési
képesség fejlesztése.
Egyenes arányosság,
fordított arányosság.
Összefüggésfelismerő képesség
Egyenes-, fordított
fejlesztése.
arányosság grafikonjának
ábrázolása derékszögű
koordináta-rendszerben.

Ajánlott tevékenységek
Egyenes és fordított
arányosság keresése és
felismerése gyakorlati
jellegű feladatokban és a
természettudományos
tárgyakban.
Valóságos viszonyok
becslése térkép alapján,
térkép olvasása, készítési
elvének megértése.
Egyenes és fordított
arányosság felismerése
gyakorlati jellegű
feladatokban és a
természettudományos
tárgyakban.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Százalékszámítás.

Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.

A százalék fogalma, alap,
százalékláb,
százalékérték.

Számolási készség
fejlesztése.

Százalékszámítás
arányos következtetéssel.

Arányérzék, becslés
képességének
fejlesztése.

A mindennapi életben a
százalék használatának
legáltalánosabb
helyzetei, területei
(leárazás, banki kamat,
élelmiszerek összetétele,
esélylatolgatások…).
Egyszerű
százalékszámítás arányos
következtetéssel.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Mérlegelv
előkészítése.

Problémamegoldás
fejlesztése.
Gondolatmenet
követése.
Problémák
értelmezése, adatok
felfogása,
feleslegesek
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szöveges feladatok
megoldásán keresztül.

Fordított irányú
okoskodás, rajzos
modellek készítése.

Jelölések használata.

A megoldások ábrázolása
számegyenesen.
Elsőfokú egyismeretlenes
egyenletekre,
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
elhagyása,
lényegesek
kiemelése.

Számtan, algebra
Tananyag

Ajánlott tevékenységek
egyenlőtlenségekre
visszavezethető szöveges
feladatok megoldása.

Ellenőrzési igény
kialakítása.

Témakörök
Elsőfokú
függvények.

Függvények, sorozatok
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
A függvényszemlélet Változó mennyiségek
fejlesztése.
közötti kapcsolatok,
ábrázolásuk derékszögű
Összefüggéskoordinátarendszerben.
felismerő képesség
fejlesztése.
Példák elsőfokú
függvényekre.
Példák konkrét
sorozatokra, ábrázolásuk
derékszögű
koordinátarendszerben.

Ajánlott
tevékenységek
A gyakorlati életből
vett egyszerű
példákban a
kapcsolatok
felismerése, lejegyzése,
ábrázolása.
A matematikából, más
tudományokból és a
mindennapok
gyakorlatából vett
változó mennyiségek, a
köztük levő
kapcsolatok
felismerése egyszerű
esetekben, azok
megfogalmazása,
ábrázolásuk
derékszögű koordinátarendszerben.
Gyakorlati példák
elsőfokú függvényekre.
Példák konkrét
sorozatokra.
Illusztrált feladatlapok
használata
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Témakörök

Alakzatok.

Geometria, mérés
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Sík és térszemlélet
Alakzatok síkban, térben.
fejlesztése.
Testek építése, testek
Konstruáló képesség hálója.
fejlesztése.

Ajánlott
tevékenységek
Példák egyszerű
transzformációkra:
tapasztalatszerzés
képek, rajzok
felhasználásával,
hajtogatással.

Tapasztalatszerzés.
Különböző sík- és
térbeli alakzatok
előállítása kivágással,
építéssel, illetve
készletből való
kiemeléssel,
tulajdonságok
vizsgálata.
Konkrét tárgyakkal,
alakzatokkal
különböző építmények,
testek készítése.
Kooperatív
csapatmunkát igénylő
feladatok.
Illusztrált feladatlapok
használata.
Tengelyes
tükrözés, tengelyes
szimmetria.

Sík és térszemlélet
fejlesztése.
Konstruáló képesség
fejlesztése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Fegyelmezettség,
következetesség,
szabálykövető
magatartás fejlődése.

A tengelyes tükrözés.
A tengelyes tükrözés
tulajdonságai.
Tengelyesen szimmetrikus
alakzatok.

A szimmetria keresése
és felismerése a
természetben,
művészetben.
Tengelyesen
szimmetrikus
alakzatokról igaz
állítások
megfogalmazása.
Ismert alakzatok
tengelyes tükörképének
megszerkesztése.
A pont-pont
hozzárendelés
fogalmának
előkészítése.
Pont, egyenes,
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Geometria, mérés
Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
egyszerű és a
tengelyhez
különbözőképpen
viszonyuló síkbeli
alakzatok tengelyes
tükörképének
előállítása
szerkesztéssel.
Tengelyesen
szimmetrikus alakzatok
létrehozása kettéhajtott
papírlapból való
kivágással.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Speciális
háromszögek,
négyszögek.

Sík és térszemlélet
fejlesztése.

Háromszögek, négyszögek
elemi tulajdonságai és
speciális fajtái.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Háromszögek
csoportosítása oldalak,
szögek szerint.
Négyszögek fajtái és
tulajdonságainak
vizsgálata.

Rendszerező
gondolkodás
fejlesztése.

Papírból kivágott
alakzatok vizsgálata
(pl. hajtogatással),
csoportosítása.
Különböző
tulajdonságú
háromszögek,
négyszögek
halmazdiagramba
rendezése.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Kör és körrel
kapcsolatos
fogalmak.

Sík és térszemlélet
fejlesztése.

Szerkesztések.

Eszközhasználat
fejlesztése.
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A kör, körrel kapcsolatos
fogalmak: sugár, átmérő,
húr, szelő, érintő, körcikk,
körszelet.

Ábrák készítése.

Szögmásolás, szögfelezés;
háromszögek, téglalapok

Körző, vonalzó és a
szögmérő használata.

Illusztrált feladatlapok
használata.
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Témakörök

Geometria, mérés
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Komplex
szerkesztése.
információk kezelése.
Külső pontból adott
Sík és térszemlélet
egyenesre merőleges
fejlesztése.
szerkesztése.
Következetesség,
szabálykövető
magatartás fejlődése.
Algoritmus
elsajátítása.

Ajánlott
tevékenységek
Megoldási terv
készítése.
Szerkesztések,
megoldási tervek
készítése a táblán
megjelenített tanári
minta alapján, majd
önállóan.
A szerkesztések
számítógépes, videós
virtuális
megjelenítésének
megismerése.
Szerkesztések
gyakorlása.
Szerkesztések külső
térben, nagy méretben
kötél segítségével
csoportmunkával.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Sokszögek
kerülete.

Sík és térszemlélet
fejlesztése.

Sokszögek kerülete.

Számolási készség
fejlesztése.
Összefüggések
meglátásának
képessége.
Téglatest felszíne,
térfogata.

A térszemlélet
fejlesztése.

A gyakorlatban, pl. az
osztályteremben,
otthon is végzett
mérések, számítások,
mérési adatokkal a
bővült számkörre
vonatkozóan is.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Téglatestek felszíne,
térfogata feladatokon
keresztül.

Téglatestek felszínének
és térfogatának
meghatározása konkrét
adatok alapján.
Illusztrált feladatlapok
használata.
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Témakörök
Valószínűségszámítás.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Valószínűségi és
A biztos, a lehetséges és a
statisztikai szemlélet lehetetlen fogalma.
fejlesztése.
Megfigyelőképesség,
Lehetséges események
elemző képesség
gyakorisága.
fejlesztése.
Adatok értelmezése,
jellemzése, ábrázolása
(például a leggyakoribb
adat, szélső adatok).

Adatok
rendszerezése.

Rendszerszemlélet
fejlesztése.

Adatok tervszerű gyűjtése,
rendezése. Kördiagram.

Átlagszámítás.

Számolási készség
fejlesztése.

Átlagszámítás háromnál
több adat esetén.

Ajánlott
tevékenységek
Napi sajtóban,
különböző
kiadványokban,
feladatgyűjteményekben található, valamint
a tanulók által kitalált
és megfogalmazott
konkrét problémák,
feladatok megoldása,
valószínűségi
kísérletek végrehajtása.
Szerencsejátékok
valószínűségi esélyei.
Közvetlen
környezetünkből
gyűjtött adatok
rendszerezése, adott
szempontok szerinti
osztályozása.
Átlag és néhány adat
(számok) ismeretében
következtetés az
egyetlen hiányzó
adatra.
Adatok ismeretében
azok átlagának
kiszámítása, két szám
átlagának és az egyik
számnak az
ismeretében
következtetés a másik
számra.
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A továbbhaladás optimális feltételei
A tanuló legyen képes matematikai modellek felismerésére. Tudja megtervezni gondolatmenetét, és
legyen képes a a terv követésére. Ismerje a fordított irányú okoskodást.
Értse az ellenőrzés szerepét. Ismerje a racionális számok halmazát.
Legyen képes törtekkel, tizedes törtekkel az alapműveletekre (összeadás, kivonás, szorzás,
osztás).Tudjon számolni negatív számokkal. Legyen képes becslésekre racionális számok körében.
Ismerje és értse az osztó, többszörös fogalmát. Tudja alkalmazni az oszthatósági szabályokat (2, 5,
10, 4, 3, 9). Ismerje és értse a prímszám fogalmát.
Ismerje a prímtényezőkre bontás algoritmusát és legyen képes számok prímtényezőkre
bontására. Legyen képes meghatározni a legkisebb közös többszöröst és a legnagyobb közös osztót.
Egyenes és fordított arányosság felismerése, ábrázolása, számolási feladatok.
Értse a százalék fogalmát, tudjon százalékszámítást végezni arányos következtetéssel.
Legyen képes egyszerű, elsőfokú egyenletre vezető szöveges feladatok megoldása következtetéssel
(fordított irányú okoskodással, ábrarajzolással, mérleg-elvvel).
Legyen képes együttváltozó adatok lejegyzésére, ábrázolására derékszögű koordinátarendszerben.
Ismerje fel a tengelyes szimmetriát. Értse a tengelyes tükrözést, legyen képes egyszerű alakzatos
tengelyes tükrözésére. Tudjon szöget másolni, felezni szerkesztéssel. Törekedjen a szerkesztés
lépéseinek lejegyzésére. Tudja kiszámolni sokszögek kerületét. Tudja kiszámolni téglatestek
felszínét és térfogatát. Ismerje fel a biztos és a lehetetlen eseményt. Legyen képes adatok
lejegyzésére, ábrázolására oszlopdiagramon, kördiagramon. Tudja kiszámítani néhány szám
számtani közepét (átlagát).
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7. évfolyam
Heti óraszám: 4
Nagy témakörök:
Gondolkodási és megismerési módszerek: folyamatosan
Számtan, algebra: 50 tanóra
Függvények, sorozatok: 30 tanóra
Geometria, mérés: 50 tanóra
Valószínűség, statisztika: 10 tanóra
Szabadon felhasználható: 8 tanóra
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Témakörök
Tanulási
módszerek,
motiváció.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztendő
Tananyag
Ajánlott
képességek,
tevékenységek
kompetenciák
Önismeret,
A matematika tanulási Projektmunka,
önszabályozás
módszereinek
kiselőadás,
fejlesztése.
továbbfejlesztése.
kutatómunka stb.
keretében motiváló
Fegyelmezettség,
feladatok elvégzése,
következetesség,
beszámolás szóban,
szabálykövető
írásban.
magatartás fejlődése.
Matematikatörténeti
Tervszerű
érdekességek a
gondolkodás és
tananyaghoz
tevékenység
kapcsolva.
kialakítása.
Könyvtár és
Több megoldás
elektronikus eszközök
keresése.
felhasználása
információk gyűjtésére,
Kapcsolat a
feldolgozására.
mindennapi élettel,
életvezetés.
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Témakörök
Szövegértés,
szövegalkotás,
logika,
matematikai
modellalkotás.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Nyelvi és logikai
Az „és”, „vagy”, „ha,
készség fejlesztése,
…akkor”, „nem”, „van
összekapcsolása.
olyan”, „minden”
kifejezések jelentése.
Értő-elemző olvasás
fejlesztése.
Egyszerű („minden”, „van
olyan” típusú) állítások
Következtetési
igazolása, cáfolata konkrét
képesség fejlődése.
példák kapcsán.
Modellalkotó,
absztraháló képesség
fejlesztése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.
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Megoldások
gondolatmenetének
lejegyzése, gondolatmenet
reprodukálása lejegyzés
alapján.
Szöveges feladatok
megoldása.

Ajánlott
tevékenységek
A nyelv logikai
elemeinek tudatos
szerepeltetése a
feladatok megoldása
során, a tananyaghoz
kapcsolódó
állításokban,
szövegekben, ezek
értelmezése és
alkalmazása a
válaszadásban.
Igazolások, cáfolatok
felismerése, alkalmazás
konkrét feladatok
kapcsán.
Sokszínű, a
mindennapi életből vett
problémák szöveges
leírásának megértése,
elemzése, a
matematikai modell
megkeresése,
megoldás, a
megoldások
ellenőrzése – szükség
esetén – a szövegbe
helyettesítéssel is.
Szöveghez modell,
modellhez szöveg
keresése egyszerű
esetekben.
Magyar nyelvű
feladatok matematikai
megfogalmazása, angol
nyelvű
megfogalmazással
történő
összekapcsolása, a
közös logikai,
matematikai modell
megkeresése.
reprodukálása
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Témakörök
Munkaszervezés.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Problémamegoldó
Megoldások megtervezése,
gondolkodás
eredmények ellenőrzése.
fejlesztése.
Komplex
információk kezelése.
Tervszerű
gondolkodás és
tevékenység
kialakítása.
Önellenőrzés
igényének
kialakítása.

Rendszerezés.

Fegyelmezettség,
következetesség,
szabálykövető
magatartás fejlődése.
Tapasztalatszerzés,
ismeretek
rendszerezése.

Ajánlott
tevékenységek
Különböző feladatok,
problémák
megoldásának
megtervezése, az
eredmények
ellenőrzése
zsebszámológéppel,
szöveg esetén a
szövegbe való
helyettesítéssel.
Lehetőségek
rendszerezett
felsorolása az esetek
leírásával, táblázatos
formában való
megjelenítésében,
gráfok módszerének
segítségével.

Konkrét dolgok adott
szempont(ok) szerinti
rendezése, rendszerezése.
Néhány elem
sorba rendezése.
Néhány elem kiválasztása,
elemek sorba rendezése
különféle módszerekkel.
Kombinációk keresése,
rendezett, logikus módon.

Különböző tárgyak,
termések, színek,
betűk, alakzatok stb.
adott vagy választott
szempontok szerinti
csoportosítása, sorba
rendezése, a
lehetőségek
számbavétele, egyszerű
esetekben az összes
lehetőség megkeresése.
Halmazok kialakítása,
adott tulajdonságok
szerinti rendezés,
rendszerezés.
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Témakörök
Halmazelméleti
alapok.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Tapasztalatszerzés,
Példák konkrét
ismeretek
halmazokra: részhalmaz,
rendszerezése.
kiegészítő halmaz, unió,
metszet.
Komplex
információk kezelése.
Nyelvi és logikai
készség fejlesztése,
összekapcsolása.

Ajánlott
tevékenységek
Számhalmazok,
geometriai alakzatok,
árucikkek, élőlények,
szófajok stb.
tulajdonságainak
vizsgálata,
adott/választott
szempontú
csoportosítása.

Modellalkotó,
absztraháló képesség
fejlesztése.

Kombinatorika.

Kommunikáció.
Kombinációs
képesség fejlesztése.

Változatos kombinatorikai
feladatok megoldása
különféle módszerekkel.
Sorba rendezés, kiválasztás
néhány elem esetén.

Különböző tárgyak,
elemek, számok, betűk,
lehetőségek
sorrendezése, néhány
elem kiválasztása.
Különböző események
kimeneteli
lehetőségeinek
számbavétele.
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Témakörök
Műveletek
racionális
számokkal.

Hatványozás.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Számolási készség
fejlesztése.

Számtan, algebra
Tananyag

Műveletfogalom
kiterjesztése,
mélyítése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Műveletek a
számok
(rendszerezés).

racionális .Műveletek gyakorlása
körében változatos feladatokon
keresztül a racionális
számkörben.

A hatványozás fogalma
pozitív egész kitevőre.
A hatványozás azonosságai
konkrét példákon.
Normálalak.

Komplex
információk kezelése.
Számolási készség
fejlesztése.

Arány.

Arányérzék
fejlesztése.
Számolási készség
fejlesztése.

Arány, aránypár, arányos
osztás.

Százalékszámítás.

Kapcsolat a
mindennapi élettel.

Százalékszámítási és
egyszerű kamatszámítási
feladatok.

Számolási készség
fejlesztése.
Visszafelé
gondolkodással
következtető
képesség fejlesztése.
Egyenletek,
egyenlőtlenségek.

Számolási készség
fejlesztése.
Megoldó algoritmus
begyakorlása.
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Egyszerű algebrai egész
kifejezések, helyettesítési
értékük.
Egyenletek,
egyenlőtlenségek
megoldása

Ajánlott
tevékenységek

Zsebszámológépek
használata.
Helyi értékek
megfigyelése
különböző alapú (pl.
10-es, 2-es)
számrendszerekben.
A hatvány, hatványozás
fogalmát elmélyítő
feladatok megoldása,
az azonosságok
igazolása konkrét
esetekben
számításokkal.
Különböző nagyságú
számok felírása
normálalakban.
A mindennapi életből
vett egyszerűbb és
összetettebb feladatok
megoldása a tanult
ismeretek birtokában.
A tanult ismeretek
megoldásban való
felhasználását
feltételező szöveges
feladatok alkotása.
Különböző megoldási
módok keresése (pl.
következtetés, egyszerű
algoritmusok
alkalmazása).
Mindennapi szituációk
összefüggéseinek
leírása a matematika
nyelvén, képletek
értelmezése.
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Témakörök

Számtan, algebra
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Összefüggéskövetkeztetéssel,
felismerő képesség
mérlegelvvel.
fejlesztése.
A negatív számmal való
Komplex
szorzás esete
információk kezelése. egyenlőtlenségek esetén.
Következtetési
képesség fejlesztése.
Több megoldás
keresése.

Szöveges
feladatok.

Komplex
Szöveges feladatok
információk kezelése. megoldása.
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.
Számolási készség
fejlesztése.
Értő-elemző olvasás
fejlesztése.

Ajánlott
tevékenységek
A mérlegelvvel
kapcsolatos
tapasztalatgyűjtés
változatos matematikai
és gyakorlati feladatok
megoldásával.
Elsőfokú egyenletek és
egyenlőtlenségek
megoldásának
gyakorlása.
Egyenlőtlenségek
esetén a negatív
számmal való szorzás
konkrét eseteiben
annak bemutatása,
hogy más módon
azonos eredményre
jutunk.
A mindennapi életből
vett, a matematikából
és más tudományokból
vett szöveges
feladatok, problémák
megértése, elemzése, a
feltételek esetleges
változtatása,
megoldások keresése,
eredmények
ellenőrzése szövegbe
való helyettesítéssel is.
Modell megkeresése a
szöveg alapján,
modellhez szöveg
keresése.
Kooperatív
csapatmunkákat
igénylő feladatok.
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Témakörök
Egyértelmű
hozzárendelések.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
ÖsszefüggésHozzárendelések.
felismerő képesség
fejlesztése.
Két halmaz közötti
hozzárendelések
Függvény-fogalom
megjelenítése konkrét
megalapozása.
esetekben.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.

Lineráris és nem
lineáris
függvények.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Térbeli eligazodás
fejlesztése.

Sorozatok.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Számolási készség
fejlesztése.

Ajánlott
tevékenységek
Táblázatok, grafikonok
készítése konkrét,
változatos
hozzárendelések
esetén.

Tájékozódás a síkon a
Egyértelmű
derékszögű koordinátahozzárendelések ábrázolása rendszerben játékos
a derékszögű koordináta- feladatok és érdekes
rendszerben.
összefüggések,
gyakorlati feladatok
megoldása során.
Lineáris függvények.
A mindennapok
gyakorlatából vett
Példák nem lineáris
feladatok kapcsán
függvényekre (pl. 1/x
összefüggések
függvény).
észrevétele, lineáris
összefüggések
felismerése,
ábrázolása.
Értéktáblázat
segítségével néhány
nem lineáris függvény
ábrázolása,
értelmezése.
Illusztrált feladatlapok
használata.
Sorozatok vizsgálata
Számokból, sík- és
(számtani sorozat).
térbeli alakzatokból,
mértékegységekből
álló sorozatok
készítése, vizsgálata,
szabályok
megfogalmazása.
Annak tudatosítása,
hogy néhány elemével
adott sorozathoz több
szabály is létezik.
Illusztrált feladatlapok
használata.
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Témakörök
Mértékegységek.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Számolási készség
fejlesztése.
Rendszerező
gondolkodás
fejlesztése.

Szögpárok,
szögszerkesztések.

Sík és térszemlélet
fejlesztése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Következtetési
képesség fejlesztése.

Geometria
Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Mértékegységek átváltása a Adott konkrét
racionális számkörben.
átváltások gyakorlati
jellegű feladatokban az
életből és más
tantárgyakból.

Szögpárok (egyállású
szögek, váltószögek,
kiegészítő szögek).
Nevezetes szögek
szerkesztése 60°, 30°,
derékszög, 45°.

A mértékváltások
táblázatos
rendszerezése,
összefoglalása.
A tanult szögpárok
megkeresése,
megnevezése és
bejelölése különböző
ábrákon (pl.
sokszögekben).
Szögfelezés és
szögmásolás.
Nevezetes szögek
szerkesztési
eljárásainak
gyakorlása.

Háromszög
szögeinek összege.

Sík és térszemlélet
fejlesztése.

A háromszög belső és
külső szögeinek összege.

Papírból modell
készítése.

Tapasztalat és elmélet
összekapcsolása.

A négyszögek belső
szögeinek összege.

A háromszögek és
négyszögek hiányzó
szögeinek kiszámolása
különböző adatok
birtokában, ábrák,
rajzok segítségével.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Következtetési
képesség fejlesztése.

A témához kapcsolódó
számításos és szöveges
feladatok megoldása.

Komplex
információk kezelése.

Illusztrált feladatlapok
használata.

Számolási készség
fejlesztése.
Háromszög
szerkesztése.

Sík és térszemlélet
fejlesztése.

Háromszögek
tulajdonságai.

Komplex
Háromszög szerkesztése
információk kezelése. alapesetekben.
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Szerkesztési eljárások
gyakorlása.
Háromszögek
szerkesztése közvetlen
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Témakörök

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Következtetési
képesség fejlesztése.

Az egybevágóság
szemléletes fogalma, a
háromszög
egybevágóságának esetei.

Ajánlott
tevékenységek
vagy közvetett adatok
alapján.
A háromszögek
egybevágóságfeltételeinek ismerete.
Illusztrált feladatlapok
használata.
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Témakörök
Középpontos
tükrözés,
szimmetria.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Térlátás, térszemlélet Középpontos tükrözés.
fejlesztése.
Középpontosan
Komplex
szimmetrikus alakzatok a
információk kezelése. síkban.
Tapasztalatszerzés.

Szabályos sokszögek.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Ajánlott
tevékenységek
Középpontos tükrözés
másolópapírral, majd
körzővel és vonalzóval.
Középpontosan
szimmetrikus alakzatok
keresése a
természetben,
művészeti
alkotásokban, a
közvetlen
környezetben.
Középpontosan
szimmetrikus alakzatok
rajzolása, hajtogatása,
kivágása és később
szerkesztése.
A tanult síkidomok,
sokszögek
csoportosítása a
középpontos
szimmetria
szempontjából.

Háromszögek,
négyszögek, kör
területe, kerülete.

Térlátás, térszemlélet
fejlesztése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Számolási készség
fejlesztése.

Háromszögek
tulajdonságai, területe.
Háromszögek nevezetes
vonalai.
Paralelogramma, trapéz,
deltoid tulajdonságai,
kerülete, területe.
Kör kerülete, területe.

Komplex
információk kezelése.

Illusztrált feladatlapok
használata.
A háromszögek
kerületének
kiszámítása konkrét
esetekben.
A háromszögek
területének
meghatározása képlet
használatával vagy
átdarabolással.
Háromszögek
magasságvonalának,
súlyvonalának,
középvonalának
megszerkesztése.
A tanultakra vonatkozó
állítások
megfogalmazása és
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Témakörök

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák

Ajánlott
tevékenységek
igaz vagy hamis
voltának eldöntése.
Megoldási terv
készítése kerület-,
területszámítási
feladatoknál.

Hasáb és henger
felszíne, térfogata.

Térlátás, térszemlélet
fejlesztése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Számolási készség
fejlesztése.
Komplex
információk kezelése.

Három- és négyszög alapú
egyenes hasábok hálója,
tulajdonságai, felszíne,
térfogata.

A négyszögek
kerületének
kiszámítása konkrét
esetekben, a tanult
négyszögek területének
meghatározása képlet
használatával vagy
átdarabolással.
A kör kerületének
kiszámítása konkrét
esetekben, illetve a kör
területének
meghatározása képlet
használatával vagy
átdarabolással.
Illusztrált feladatlapok
használata.
Elképzelt és valóságos
testek tulajdonságainak
felismerése,
megfogalmazása.

Forgáshenger hálója,
tulajdonságai, felszíne,
térfogata.

Különböző hálók
készítése konkrét
esetekben.
Felszín és térfogat
számítása.
Illusztrált feladatlapok
készítése.
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Témakörök
Valószínűségszámítás.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztendő
Tananyag
Ajánlott
képességek,
tevékenységek
kompetenciák
Tapasztalatszerzés,
Valószínűségi
kísérletek Zsebszámológépekkel
ismeretek
egyszerű konkrét példák és számítógéppel
rendszerezése.
esetében.
végzett kísérletek
tapasztalatainak
Komplex
Gyakoriság, relatív
összegyűjtése,
információk kezelése. gyakoriság fogalma,
rendszerezett
tulajdonságai.
lejegyzése. Grafikonok
Arányérzék, becslés,
készítése az adatok
helyzetfelismerés,
alapján.
esélylatolgatás
fejlesztése.
Projektfeladatok.
Modellalkotó
képesség fejlesztése.

Adott szempontok
alapján a jó (a
szempontoknak
megfelelő) események
számának
meghatározása,
összehasonlítása az
összes lehetséges
esemény számával.

Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.

Esélylatolgatások
például
szerencsejátékok vagy
vizsgaszituáció esetén,
majd a pontos
számolásos
eredménnyel való
összevetés.
Adatok
rendszerezése.

Modellalkotó
képesség fejlesztése.
Rendszerező
gondolkodás
fejlesztése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.
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Adatok gyűjtése,
rendszerezése, adatsokaság
szemléltetése, grafikonok
készítése

A napi gyakorlati
élethez kapcsolódó
adatok (időjárás, bolti
árak változó adatai,
iskola tanulói
létszámának alakulása
az elmúlt években stb.)
rendszerezett gyűjtése,
ezek alapján értelmes
grafikonok készítése.
Tendenciák leolvasása,
várható események
megfogalmazása.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló tudjon megítélni állításokat aszerint, hogy jelentésük milyen viszonyban van egymással,
ugyanazt jelentik, kizárják egymást, egymás tagadásai. Legyen képes egyszerű állítások
igazságának eldöntésére. Ismerje fel a tanult halmazműveleteket két egyszerű, konkrét halmaz
esetén. Legyen képes a zsebszámológép használatára egyszerű gyakorlati számításokban. Legyen
képes esetek felsorolására. Ismerje és értse a hatványozás fogalmát pozitív egész kitevőre. Tudja
alkalmazni a hatványozás azonosságait konkrét példákon. Ismerje a 10 pozitív egész kitevőjű
hatványait, 10-nél nagyobb számok normálalakját. Legyen képes egyszerű algebrai egész
kifejezések helyettesítési értékeinek kiszámítására. Legyen képes egyszerű százalékszámítási
feladatok megoldására. Tudjon megoldani elsőfokú egy-ismeretlenes egyenleteket,
egyenlőtlenségeket. Legyen képes egyszerű szöveges feladatok megoldására következtetéssel,
egyenlettel. Legyen képes lineáris függvények táblázattal való ábrázolására. Ismerje a lineáris
függvény egyszerű tulajdonságait. Legyen képes szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg,
űrtartalom, idő mérésére a szabványos mértékegységekkel.
Tudjon sorozatokat folytatni, ismerje fel a szabályt. Ismerje a háromszögek nevezetes vonalait
Legyen képes háromszögek területét, speciális négyszögek területét, kör kerületét, területét
kiszámolni. Ismerje a négyszögek fajtáit és azok tulajdonságait. Tudjon szögfelezőt szerkeszteni.
Ismerje fel a középpontosan szimmetrikus alakzatokat, legyen képes középpontos tükrözésre.
Ismerje a szabályos sokszögeket. Ismerje a háromszögek egybevágóságának és szerkesztésének
alapeseteit. Legyen képes a szerkesztés lépéseinek lejegyzésére. Tudja meghatározni a sokszögek
átlóinak számát, belső, külső szögeinek összegét. Ismerje fel a háromszög és négyszög alapú
egyenes hasábokat valamint a forgáshengert, legyen képes kiszámolni a térfogatát. Tudja felsorolni
valószínűségi kísérlet kimeneteleit. Ismerje a gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma. Legyen képes
adatok gyűjtésére, rendszerezésére, ábrázolására egyszerű esetekben
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8. évfolyam
Heti óraszám: 4
Nagy témakörök:
Gondolkodási és megismerési módszerek: folyamatosan
Számtan, algebra: 65 tanóra
Függvények, sorozatok: 15 tanóra
Geometria, mérés: 50 tanóra
Valószínűség, statisztika: 13 tanóra
Szabadon felhasználható: 8 tanóra

Témakörök
Önálló
témakutatások.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Ismeretszerzés.
Gondolatok szóbeli és
írásbeli kifejezése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Projektmunka.
Önálló
problémamegoldás
fejlesztése.
Kommunikációs
készség fejlesztése.

Matematikatörténeti
kutatások, érdekességek.

Ajánlott
tevékenységek
Kiselőadások tartása,
házi dolgozatok
készítése, interjúk
készítése
(matematikatörténeti
érdekességekről, a
matematika
hasznosságáról,
tanárokról,
diáktársakról,
versenyzőkről stb.).
Projektmunka, az
eredmények
dokumentálása.
Könyvtár és egyéb
informatikai eszközök
használatával
kutatómunka,
kiselőadások készítése
megadott vagy
választott matematikai
korszakról, témáról
stb...
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Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Logikai műveletek, Következtetési
A matematikai bizonyítás
bizonyítások.
képesség fejlesztése. előkészítése: sejtések,
kísérletezés, módszeres
Problémamegoldó
próbálkozás, cáfolás.
képesség fejlesztése.
Témakörök

Modellalkotó
képesség fejlesztése.

Szöveges feladatok Modellalkotó
megoldása.
képesség fejlesztése.
Problémamegoldás.

Szöveges feladatok
értelmezése.
Megoldási terv készítése.
A feladat megoldása.
Szöveg alapján történő
ellenőrzés.

Ajánlott
tevékenységek
Egyszerű, a
matematikából és a
gyakorlati életből vett
feladatok megoldása,
állítások igazságának
vagy hamis voltának
igazolása különböző
módszerekkel (pl.
átdarabolásokkal,
közelítésekkel,
ellenpéldákkal, logikus
gondolatmenetekkel).
A matematikából, a
gyakorlati életből,
internetről, különböző
feladatgyűjteményekből választott
problémák megértése
után azok önálló
megoldása.
Egy-egy kijelölt vagy
választott matematikai
témához kérdések
megfogalmazása,
feladatok készítése.
Magyar nyelvű
feladatok matematikai
megfogalmazása, angol
nyelvű
megfogalmazással
történő
összekapcsolása, a
közös logikai,
matematikai modell
megkeresése.
Feladat angol nyelvről
magyarra fordítása a
közös matematikai
modell segítségével.
Feladat magyar
nyelvről angol nyelvre
fordítása a közös
matematikai modell
segítségével.
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Témakörök

Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák

Ajánlott
tevékenységek
Feladatok szövegének
alkotása angol és
magyar nyelven adott
matematikai
modellhez.

Halmazelmélet.

Ismeretek
alkalmazása.

Elemek halmazokba
rendezése, halmazok
elemeinek felsorolása
konkrét példák kapcsán.
A tanult halmazműveletek
alkalmazása konkrét
feladatokban.

Kombinatorika.

Logikai képesség
fejlesztése.

Logikai jellegű
fordítási hibák keresése
adott feladatok angol és
magyar nyelvű
megfogalmazásaiban.
A tanult ismeretek
között összefüggések
keresése,
megfogalmazása, majd
azok értő alkalmazása
egyszerűbb feladatok
megoldásában.

Egyszerű kombinatorikai
feladatok.

Egyszerű
kombinatorikai
feladatok megoldása
változatos
módszerekkel
(fadiagram, útdiagram,
táblázatok készítése).

Egyszerű számításos
feladatok a geometria
különböző területeiről.

A tanult összefüggések
alkalmazása a
matematikához és más
tudományterületekhez,
valamint a mindennapi
gyakorlati élethez
kapcsolódó feladatok
megoldásában.

Modellalkotó
képesség fejlesztése.
Problémamegoldó
gondolkodás
fejlesztése.
Kombinációs készség
fejlesztése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Tanultak
rendszerezése,
alkalmazása.

Ismeretek
alkalmazása.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Önálló
problémamegoldás
fejlesztése.
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Témakörök

Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák

Ajánlott
tevékenységek
A geometriában tanult
képletek összegyűjtése,
képlettár készítése saját
használatra.

Témakörök
Műveletek
racionális
számokkal,

Négyzetgyök.

Számtan, algebra
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Számolási készség
Racionális szám fogalma
fejlesztése.
(véges, végtelen tizedes
törtek), példák nem
Összefüggésracionális számra.
felismerő készség
fejlesztése.
A természetes, egész és
racionális számok
Műveletfogalom
halmazának kapcsolata.
kiterjesztése,
mélyítése.
Műveletek racionális
számkörben. Eredmények
Számfogalom
becslése.
mélyítése, bővítése.

Számolási készség
fejlesztése.

A négyzetgyök fogalma

Összefüggésfelismerő készség
fejlesztése.
Műveletfogalom
kiterjesztése,
mélyítése.

Egyenletek.

Számfogalom
mélyítése, bővítése.
Számolási készség
fejlesztése.
Összefüggésfelismerő készség
fejlesztése.
Absztrakciós készség
fejlesztése.
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Ajánlott
tevékenységek
Különböző tizedes
törtek tulajdonságainak
vizsgálata. Periódusok
keresése.
érdekessége.
Számítások
egyszerűsítése, például
azonosságok
felismerésével.
Zsebszámológépek
alkalmazása a
megoldások során.
Négyzetgyök
kiszámítása
zsebszámológéppel,
táblázatokkal.
Kooperatív
csapatmunkával
megoldható feladatok.

Algebrai egész kifejezések,
egyszerű képletek
átalakításai.
Szorzattá alakítás
kiemeléssel egyszerű
esetekben.
Egyszerű algebrai egész

Betűszimbólumok
szerepeltetése a
problémák
lejegyzésében.
A szimbólumok
célszerű átalakítása a
megoldások
egyszerűsítése
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Számtan, algebra
Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

kifejezések szorzása.

érdekében.

A helyettesítési érték
kiszámítása.

Az algebrai kifejezések
célszerű átalakítása a
tanultak alapján, a
gyors és pontos
számítások elvégzése
érdekében.

Elsőfokú, elsőfokúra
visszavezethető egyszerű
egyenletek, elsőfokú
egyenlőtlenségek
megoldása. Alaphalmaz,
megoldáshalmaz.
Szöveges feladatok
megoldása.

A matematikából és a
mindennapokból vett
feladatok megoldása,
megadott feltételek
mellett.
Változatos szöveges
feladatok megoldása
egyenlettel.

Témakörök
Függvények
ábrázolása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
ÖsszefüggésKonkrét, egyszerű
felismerő képesség
feltételnek eleget tevő
fejlesztése.
pontok a
koordinátarendszerben.
Függvényfogalom
elmélyítése.
Függvények és ábrázolásuk
a derékszögű koordinátaAbsztrakciós
rendszerben.
képesség fejlesztése.
Modellalkotó
képesség fejlesztése.

Értelmezési tartomány,
értékkészlet.
Minimum- és
maximumhelyek.
Egy-ismeretlenes
egyenletek grafikus
megoldása.
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tevékenységek
A különböző
kapcsolatok közül a
függvények
kiválasztása,
ábrázolásuk
koordinátarendszerben.
Ponthalmazok a
derékszögű koordinátarendszerben,
jellemzőjük leolvasása
egyszerűbb esetekben.
Változó mennyiségek
közötti kapcsolatok
keresése, a kapcsolat
megfogalmazása
szóban és írásban.
Grafikus megoldási
módszerek alkalmazása
különböző matematikai
és gyakorlati
feladatokban
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Témakörök

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák

Ajánlott
tevékenységek
(lehetőség szerint
számítógépen is).
Illusztrált feladatlapok
használata.

Sorozatok.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Sorozatok és vizsgálatuk.
Számtani és mértani
sorozat.

Különböző sorozatok
jellemzőinek
megkeresése, adott
feltételek mellett
sorozat elemeinek
meghatározása
egyszerűbb esetekben.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Témakörök
Mértani testek:
gúla, kúp, gömb.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Térlátás, térszemlélet
fejlesztése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.

Geometria
Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

A tanult testek áttekintése.

Rendszerező ismétlés.

Ismerkedés a forgáskúppal,
gúlával, gömbbel.

Tanult testek, illetve az
azokból építhető
egyszerűbb testek
jellemzőinek
meghatározása,
felszínének,
térfogatának
kiszámítása konkrét
adatok esetén.

Forgáskúp, gúla, gömb
térfogata.

A forgáskúp, gúla,
gömb jellemzőinek
megismerése.
Hálók készítése.
Felszín és térfogat
meghatározási
módszereinek
megismerése egyszerű
esetekben.
Kísérleti szemléltetése
a forgáskúp és a gúla
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Geometria
Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
térfogat-számítási
módjának.
Olyan életszerű
szituációk keresése,
ahol gúla, kúp vagy
gömb térfogatának,
felszínének
kiszámolására van
szükség.
Illusztrált feladatlapok
használata.

Eltolás, vektorok.

Absztrakciós készség
fejlesztése.
Térlátás, térszemlélet
fejlesztése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Eltolás a síkban.
Vektor mint irányított
szakasz.
Két vektor összege,
különbsége.

Zsebszámológép
használata.
Egyszerű alakzatok
eltolt képének
megszerkesztése.
Adott vektorok
összegének,
különbségének
megszerkesztése.
Illusztrált feladatlapok
használata.
Projekt:
Önálló témakutatás a
vektorok alkalmazási
területeiről.

Középpontos
nagyítás,
kicsinyítés.

Arányérzék
fejlesztése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.

Középpontos nagyítás és
kicsinyítés konkrét
arányokkal.
Hasonlóság fogalma.

Feladatok megoldása a
nagyítás és kicsinyítés
tulajdonságainak
megismerése után.
Arányok értelmezése
(pl. térképen).
Hasonló alakzatok
szerkesztése.
Nagyítási-kicsinyítési
módszerek a
gyakorlatban (pl.
diavetítővel,
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Geometria
Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
távolodással…)
Illusztrált feladatlapok
használata

Pitagorasz tétele.

Szabálykövetés
fejlesztése.

Pitagorasz tétele.

Tapasztalatszerzés.

Számolások Pitagorasz
tételével.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Pitagorasz tételének
alkalmazása egyszerűbb
helyzetekben.

Projekt:
Bonyolultabb alakzat
nagy mértékű nagyítása
vagy kicsinyítése,
ehhez megfelelő
módszer keresése.
Projekt:
Pitagorasz korának,
életének és
munkásságának
felkutatása a
könyvtárban,
interneten, rövid házi
dolgozat és/vagy
kiselőadás készítése.
Számítások Pitagorasz
tételének segítségével.
Pitagorasz tételének
geometriai
szemléltetése és
igazolása.
Pitagorasz tételének
egyszerű gyakorlati
alkalmazási
lehetőségei.
Példák Pitagorasz
tételének
alkalmazására az
életből és a
gyakorlatból.
Illusztrált feladatlapok
használata.
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Témakörök
Valószínűségszámítás.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Tapasztalatszerzés,
Valószínűség előzetes
ismeretek
becslése, szemléletes
rendszerezése.
fogalma.
Komplex
információk kezelése.
Arányérzék, becslés,
helyzetfelismerés,
esélylatolgatás és
bejóslás fejlesztése.

Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.

Modellalkotó
képesség fejlesztése.
Rendszerező
gondolkodás
fejlődése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.

Vizsgán tételhúzás,
választásos tesztfeladat
„betippelése”, tombola,
zsákbamacska, lottó,
kártya és más
helyzetek szimulálása,
esélylatolgatások.
Az adott feltételeknek
eleget tevő összes
lehetőség
meghatározása és ezen
belül az adott
szempontok szerinti
összes jó lehetőség
kiválasztása.

Modellalkotó
képesség fejlesztése.

Adatok
rendszerezése.

Ajánlott
tevékenységek

A kombinatorikus
valószínűség
szemléletes
fogalmának megértése.

Adathalmazok elemzése
(módusz, medián) és
értelmezése, ábrázolásuk.
Grafikonok készítése,
elemzése.

Illusztrált feladatlapok
használata.
A napi sajtóból,
Internetről,
tapasztalatból
különböző grafikonok
keresése, egymás
grafikonjainak
elemzése (pl. ragasszák
fel – kivágás után –
egy lapra).
Adatok gyűjtése
különböző témákhoz
kapcsolódóan, ezekből
grafikonok készítése.
Illusztrált feladatlapok
használata.
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A továbbhaladás optimális feltételei
A tanuló legyen képes gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli
és írásbeli közlése. Legyen képes elemek halmazokba rendezésére. Legyen képes
halmazműveletekre konkrét halmazokkal. Legyen képes sorba-rendezésre, kiválasztásra 4-5 elem
esetén. Legyen képes esetek felsorolására. Törekedjen matematikai modellek keresésére szöveges
feladatokhoz. Legyen képes zsebszámológép használatára egyszerű gyakorlati számításokban.
Tudjon alapműveletek helyes sorrendben elvégezni egyszerű esetekben, a racionális számkörben.
Értse a négyzetgyök fogalmát és tudja meghatározni konkrét számok négyzetgyökét. Tudjon
egyszerű algebrai egész kifejezéseket átalakítani, helyettesítési értékét kiszámítani. Tudjon elsőfokú
egy-ismeretlenes egyenleteket megoldani. Törekedjen a problémamegoldás lépéseinek tudatos
követésére. Ismerje az egyszerű másodfokú függvényeket. Legyen képes hozzárendelési szabállyal
adott függvények ábrázolására derékszögű koordinátarendszerben. Legyen képes egyenletek,
egyenlőtlenségek grafikus megoldására. Legyen képes sokszögek csoportosítására különböző
szempontok szerint.
Tudjon eltolást végezni a síkban szerkesztéssel. Értse adott pont eltolását adott vektorral.
Ismerje fel a nagyítást, kicsinyítést hétköznapi szituációkban. Ismerje Pitagorasz tételét és tudja
alkalmazni síkbeli és térbeli számításoknál. Ismerje a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát,
tudjon valószínűséget becsülni. Tudja meghatározni a leggyakoribb és középső adatot kisszámú
konkrét adathalmazban. Tudjon grafikonokat készíteni és olvasni egyszerű esetekben.
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Tankönyvek, segédletek
Bármely akkreditált magyar nyelvű könyv használható, például a Mozaik Kiadó vagy a Nemzeti
Tankönyvkiadó korosztályra készített tankönyvcsaládja. A magyar könyvet tekintjük alapkönyvnek
és az angol segédanyagok ehhez igazodnak. Alapítványunk szakmai műhelyében a Mozaik Kiadó
könyvcsaládjának témaköreit vettük alapul és minden típusú feladathoz gyártottunk angol nyelvű
feladatlapokat és segédanyagot, játékgyűjteményt a pedagógusok részére.
Bármely akkreditált angol tankönyv is használható a Key Stage 3 anyaghoz is a magyar könyvek
mellett, pl. Heinemann és Collins Kiadó könyvei.
Néhány példa a
programunkban:

Magyarországon is beszerezhető könyvekből, melyek használhatók

5-8. évfolyam: David Glover: Oxford Children's A to Z: Maths, Oxford University Press
5-6. évfolyam: Oxford Maths Zone: Shared Activity Book, Oxford University Press
5-6. évfolyam: Oxfor Maths Zone: core Book, Oxford University Press.
Tóth L.- Zsinkó E.: Matematika 5., Tankönyv és munkafüzet, Nemzeti Tankönyvkiadó
Tóth L. - Zsinkó E.: Matematika 6., Tankönyv és munkafüzet, Nemzeti tankönyvkiadó
P. Vig Marianna: Matematika feladatgyűjtemények
Füleki Lászlóné és Szloboda Tiborné (szerk.) Matematika 5-6., 7-8.
További tanári kézikönyvek:
Dienes, Z.P.: Dienes professzor játékai; Műszaki Könyvkiadó, 1989
Fábosné Zách Enikő: Te is szeretsz tanítani? Kézikönyv a matematika tanításához; Calibra Kiadó,
1997
Pelle Béla (szerk.): Így tanítjuk a matematikát I. II.; Tankönyvkiadó, 1978
Dr. Dienes, Z.P.: Concept Formation and Personality; Leicester,1959
Dr. Dienes, Z.P.: On the Growth of Mathematical Concepts in Children Through Experience
In: Educational Research, Vol II., No 1., November, 1959
Stern, C.: Children Discover Arithmetic; London, 1953
Cattegno, C. and Cuisenaire, G.: Numbers in Colour; London, 1954
Dr. Dienes, Z.P.: Introduction to the Use of the Multibase Arithmetic Blocks (M.A.B.) and
Introduction to the Use of the Algebraic Experience Material (A.E.M.).
E.S.A. School Materials Division; Pinnacles, Harlow, Essex
Dr. Dienes, Z.P. And Golding, E.W.: First years in Mathematics I., II., III. E.S.A., London
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V. Szociális és állampolgári kompetenciaterület
Az állampolgári kompetencia képessé teszi a tanulót arra, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról kialakult tudását felhasználva aktívan vegyen részt a közügyekben. E kompetencia
alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tudjunk kommunikálni, figyelembe
vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk és
empatikusak vagyunk.
A történelem és állampolgári ismeretek tantárgyba építhetők be legszervesebben a szociális és
állampolgári kompetenciák, amelyek hozzásegítik a tanulót ahhoz, hogy felelős és építő módon
vegyen később részt a társadalmi szakmai életben. Ennek a kompetenciának alapja az a képesség,
hogy különféle területeken a tanuló hatékonyan tudjon kommunikálni, figyelembe vegye és
megértse a különböző nézőpontokat, beszélgetőpartnereiben bizalmat keltsen.
Ezen belül fejlesztendő kompetenciák a konszenzuskeresés képessége. A 10-14 éves korosztály
természetesen még nem gyakorol politikai jogokat. A társadalmi együttélés alapjait ebben a korban
kell lerakni, mint a személyes szabadság tisztelete, az emberek közötti egyenlőség elve, az egyenlő
elbánás elvének természetessé tétele az osztályban.

V. 1. Ember és társadalom műveltségi terület
Az ember és társadalom műveltségi terület három területe a történelem, az emberismeret és a
társadalomismeret.
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.
A külföldi pedagógusok által a tanulók a történelmi események magyarázatát más szemszögből is
hallhatják, ami gondolkodási -, vitakészségüket és empatikus készségüket is fejleszti. Az általános
történelem tanításon túl helyezi a tanulókat olyan helyzetekbe, szituációkba, amikor azt kell
megtapasztalniuk, hogy az emberek más-más szemszögből látják ugyanazokat az eseményeket.
Kiemelt fejlesztési feladatunk még ezen a műveltségi területen belül a hon- és népismeret, az
európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, aktív állampolgárságra nevelés.
Kiemelt fejlesztési feladat a műveltségterületen belül a hon- és népismeret.
A tanulóknak meg kell ismerniük népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti
kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a kiemelkedő magyar történelmi
történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét,
munkásságát, megismerik a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Elsajátítják
azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az
otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való
azonosuláshoz vezetnek. Megismerik a városi és falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Fontos
feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a nemzettudat
megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a
hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek, történelmének,
hagyományainak megbecsülése. A Nat a fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi,
kulturális emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására, az ezekért végzett egyéni és
közösségi tevékenységre ösztönzi.
Az európai azonosságtudat – egyetemes kultúra kiemelt fejlesztési feladat is a legnagyobb
mértékben az „Ember és társadalom műveltségi terület” keretein belül valósul meg.
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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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.
Az aktív állampolgárságra neveléshez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság
szükséges. A megfelelő ismeretek az Ember és társadalom műveltségi területre koncentrálódnak, a
képességek, értékorientációk, beállítódások fejlődéséhez az iskolai tanulás teljes folyamata és az
iskolai élet teremthet lehetőséget. E kiemelt fejlesztési feladata a gimnáziumi évek tanulmányai
során kap nagyobb szerepet.
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V. 1. 1. Történelem és állampolgári ismeretek
Bevezető
A történelem és állampolgári ismeretek tantárgy keretein belül egyrészt hon-és népismeretet
oktatunk, másrészt európai azonosságtudatot fejlesztünk ki a tanulókban. Ezek során arra
törekszünk, hogy ez a két terület egymással harmóniában, kiegyensúlyozottan fejlődjön.
A kétnyelvű program résztvevőiként a tanulók a tanórák és csereprogramok, tanulmányutak során is
találkoznak más nemzetek képviselőivel is.
Programunkban a történelem tantárgy megvalósítható párban oktatós és bontott osztályos
módszerrel is. A bontott órás módszer azért ajánlott elsősorban, mert már ötödik osztályra is
eljutnak a tanulók olyan szintű angol nyelvtudáshoz, hogy követni tudják az angol nyelvű
óravezetést is és így kevesebb tanulóval jobban tud egy pedagógus foglalkozni. Az angol
anyanyelvű pedagógus ekkor az osztály egyik felében egy tanórában az osztály felével angolul
veszi az óra tananyagát, a magyar pedagógus az osztály másik felével egy másik tanteremben
magyarul veszi a tananyagot, majd a következő tanórán / héten a két pedagógus csoportot cserél. A
csere után mindkét pedagógus saját nyelvén összefoglalja, átismétli a tanulókkal azt a tananyagot,
amit az előző tanórán vettek, majd haladnak tovább a következő tananyaggal. Így megoldható, hogy
egy pedagógusnak egyszerre csak az osztály egyik felével kelljen foglalkoznia, ami hatékonyabb
munkát tesz lehetővé. Ahogy az idő előrehaladtával a tanulók nyelvtudása egyre magasabb szintű,
egyre jobban feleslegessé válik az, hogy magyar nyelvre váltsanak az óra vezetése során. A bontott
osztályos óravezetés teljes mértékben megfelel arra, hogy mindkét nyelven elsajátítsák a tanulók a
tudnivalókat. A két pedagógus teljes szinkronban való haladása szükségessé teszi, hogy a két
különböző nyelven íródott tankönyveket, tanítási segédanyagokat is teljes mértékben szinkronba
hozzuk egymással.
A brit alaptantervben a történelmi korok időrendbeli áttekintése mellett a történelem tananyag
legfőképpen a brit történelem részletes leírását tartalmazza. Mivel programunkban elsősorban
magyar gyermekek vesznek részt, a történelem oktatásánál elsősorban a magyar történetoktatási
hagyományokat követjük: az őskortól haladunk napjainkig időrendi sorrendben. Külön
foglalkozunk az egyetemes és a magyar történelemmel is.
A tanulóknak minden egyes tananyagrészt mindkét nyelven prezentálniuk kell tudni, tehát a magyar
történelem egyes korszakait, jelentős eseményeit be kell tudniuk mutatni szóban és írásban angol
nyelven is. A magyar történelmi eseményeket olyan részletességgel tanítjuk, mint bármelyik másik
hazai iskolában. Mindezek mellett több alkalommal is a tanterv tananyaga kitekint az angol
nyelvterületen élő népek fontos történelmi eseményeire, sajátosságaira is. Az időkeretek
lehetőségeihez mérten igyekeztünk a lehető legtöbb angol nyelvterületen folyó eseménnyel
foglalkozó tevékenységet betenni a tantervbe.
A két tanterv különbözőségéből fakadó hiányt úgy orvosoljuk, hogy a nyolcadik osztályban minden
gyermek kap egy összefoglaló autentikus akkreditált angol tankönyvet a Key Stage 3-as szintjéről,
aminek tananyagát a tanév utolsó két hónapjában lévő általános átismétléssel együtt nézi át az
osztály.
A magyar történelmi tananyag elsajátításánál a magyar nyelv, az egyetemes történelmi tananyag
elsajátításánál pedig az angol nyelv dominál, de a másik nyelven is el kell tudniuk végezni a
feladatokat a gyermekeknek és prezentálniuk kell tudniuk a tananyagot.
Annak érdekében, hogy a tanulók minél jobban belehelyezkedjenek a korba, amellyel éppen
foglalkoznak, a többi tantárgy tananyagánál is feltüntettünk olyan tevékenységeket, amik a
történelem tanítását segítik. A tanárok egy holisztikus táblázatot is kapnak tanítási segédanyagként,
amin a témaközpontú oktatásnak megfelelően szerepelnek minden egyes tantárgyból a
tevékenységek. Például amikor történelem órán az ókori görögökről tanulnak, akkor rajz és vizuális
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kultúra órákon görög vázamintákat festenek, magyar nyelv és irodalom órákon a görög
mondavilágból néznek szemelvényeket és így tovább. Arra törekszünk, hogy amikor a tanulók egy
bizonyos történelmi korról tanulnak, akkor annak irodalmát, képzőművészetét, zenéjét
megközelítőleg egy időben tanítani. A négy év folyamán igyekszünk több alkalommal is külföldi
tanulmányutakat szervezni.
A tanórákon a kooperatív módszereket, páros és csoportos munkákat is előnyben részesítjük. A
tárgy erősen fogalmi gondolkodásra épülő, verbális jellegét gazdag szemléltetéssel és
cselekedtetéssel (szituációs játékok, makettek készítése, térképrajzolás, stb.) kívánjuk a 10-14
évesek számára érthetőbbé tenni, főleg az alsó két évfolyamon. Fontos megjegyezni, hogy a
tanulóknak az egyes korszakokra vonatkozóan mindkét nyelven rendelkezésre állnak tankönyvek,
így például az angolul tanult anyagrészeknek bármikor utánanézhetnek magyarul, ezzel is
ellenőrizve megértési készségüket, valamint segítve a fogalmak megértését, memorizálását.
Jellemzők:
A múlt megismerése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az emberek eligazodjanak saját világukban.
E tantárgy tanításának egyik legfontosabb szerepe a történeti szemlélet kialakítása és fejlesztése. Az
emberi kultúra minden eleme egy felhalmozási folyamat eredményeként jött létre. Napjainkban is
tovább élnek évezredekkel ezelőtti civilizációk vívmányai, minden új nemzedék sorsa függ az
előzőétől. A természet emberi tevékenységek révén alakult át, a társadalom pedig az emberi tudat
fejlődése által. A környezeti változások jelentős hatást gyakoroltak a gazdálkodásra, az életmódra és
a közösségi normák alakulására. Minden kor emberének kihívásokkal kellett szembenéznie, és
valahogyan válaszolnia is kellett ezekre, de nem mindig ugyanolyan formában. A folyamatosság
mellett tehát a folytonos változtatás alakította az emberi történelmet. Fontos, hogy a tanulók
felismerjék, hogy az értékek megőrzésének milyen nagy szerepük van a társadalomban.
Az általános iskolai történelemtanításnak a múltat megjelenítő történetek tanításán kell alapulnia.
Mivel a 10-12 éveseket általában a konkrétumokhoz kötődő gondolkodás jellemzi, az 5–6.
évfolyamos tanulók a történelmi valóságot bemutató tényeket, fogalmakat, összefüggéseket akkor
érthetik meg, ha az eseményekből és jelenségekből – a történetekből – indulnak ki. A képszerűen
megjelenített események, megidézett személyek lehetnek az elemzés tárgyai, és az így levont
következtetések, általánosítások segítségével épülhet ki a tanulók történelmi ismereteinek
rendszere. A 7–8. évfolyamok történelemtanítása a múltat összetettebben, az általánosítás magasabb
szintjén dolgozza fel, de ezeken az évfolyamokon is fontos szerepe van a jellemző életképek
bemutatásának.
A gyerekek 5. évfolyamon először tanulnak történelmet módszeresen, némileg már a
történettudomány rendszeréhez igazodva. Ezért fontos, hogy elsajátítsák az időben és térben való
tájékozódás alapjait. Gyakorolják a különböző időtávlatok áttekintését, az események, személyek és
a tárgyi kultúra korjellemző darabjainak (pl. épületek, szobrok, fegyverek, használati eszközök)
időbeni elhelyezését. A görög és római történelemben a tanulók fedezzék föl az időbeni
párhuzamokat. Tanulják meg a történelmi térképek használatát, összevetését a földrajzi térképekkel.
Szokják meg, hogy a történelmi ismeretszerzés mindig forrásokból indul ki, s tudjanak a különféle
forrástípusokról. A tartalmat tekintve a történelem teljes és rendszerezett rekonstruálása helyett a
legfontosabb kultúrák néhány jellegzetességének és kulcsfontosságú eseményeinek a bemutatása a
cél. A színes történeteket, a nagy egyéniségeket, a korabeli emberek életmódját helyezzük előtérbe.
A korszak a hagyományos társadalmak időszaka, amikor meghatározó a mezőgazdaság. A tanulók
lássák a különböző gazdasági ágazatok (földművelés, állattenyésztés, kézműipar, kereskedelem)
jellemzőit, fejlődését. Az ókorban és a középkorban is érdekes végigkísérni a városok változó
szerepét, politikai és kulturális hatásaikat. A termelési és a haditechnikában bekövetkező fejlődés
bemutatása szintén kiemelt feladat.
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A 6. évfolyamon a magyar történelemnek kell hangsúlyosabbnak lenni, de a magyar és az
egyetemes történelem szinkrón szemléletének gyakoroltatása ezen időszak történelemtanításának is
kiemelt célja. A magyar történelemnél árnyaltabb korszakolást alkalmazunk (pl. Árpádok kora,
Anjou-kor), több eseményt tanítunk, de a hangsúly itt is a gazdálkodás, az életmód és a nagy
egyéniségek bemutatására kerül.
A tanulók ismerjék fel az írás és a könyvnyomtatás jelentőségét. A tanulók a mai nemzetállamoktól
eltérő hatalmi képződményekkel találkoznak. Fontos, hogy lássák ezek sajátosságait, átalakulásuk
menetét. A tananyag jó lehetőségeket kínál a társadalmi szerkezet és a hatalmi berendezkedés
közötti kapcsolat bemutatására – az ókor, a középkor és a kora újkor közötti különbségek is részben
e kapcsolat mentén mutathatók be.
7. évfolyamon az egyetemes és a magyar történelem újkori szakaszát tárgyaljuk. Ez az időszak már
sok szállal kapcsolódik jelenünkhöz, ezért a legfontosabb tények megismertetése mellett lényeges a
történelmi szemlélet fejlesztése. Az egyetemes és a magyar történelem eseményeinek,
összefüggéseinek föltárása a magyar történelem mélyebb megértését segíti elő. Ezt erősíti az is,
hogy a tanulók a magyar történelemmel gyakran a kiemelkedő személyiségek életén keresztül
ismerkednek meg, így mérlegelhetik azt is, hogy mi a szerepe az egyénnek a történelemben.
Az európai történelem fordulópontjairól szerzett ismereteik mellett tanulmányozzák az újkorban és
a jelenkorban élt emberek életmódját, gondolkodásmódját, valláshoz való viszonyát is.
A korszak bővelkedik olyan konfliktusokban, amelynek feldolgozásával megismerkedhetnek és
azonosulhatnak a tanulók az egyszerű emberek erkölcsi konfliktusaival történelmi
döntéshelyzetekben.
A jelenismeret tanításának célja, hogy az alapvető állampolgári ismeretekre támaszkodva a tanulók
el tudjanak igazodni a jelen bonyolult közéletében, értsék a demokratikus viszonyok rendszerét,
működését.
A XX. századi történelmi anyag feldolgozása segítségével felismerhetik a globalizáció
folyamatának főbb jellemzőit, az ebből fakadó ellentmondásokat. Az időszak jó példát kínál arra is,
hogy a tanulók megvizsgálhassák az egyenlőtlen fejlődés elvét, hogy érzékeljék a szegény és
gazdag országok (gyarmatosítók, gyarmatok; fejlettek, fejlődők) közötti különbségek tényezőit,
megértsék annak legfőbb okait.
Célok és feladatok:
A történelem tanításának célja annak a történelmi műveltségnek az elsajátítása, amely közös
kommunikációs alapot és ezáltal a kölcsönös megértés lehetőségét biztosítja a szűkebb és tágabb
közösségek számára. A magyar történelem a nemzeti identitást, az európai és a világtörténelem az
egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok megismerése, megértése
alapozza meg a történelmi tudat kialakulását.
A történelemoktatás feladata az ismeretátadáson és a képességfejlesztésen túl teret adni a nevelési
célok megvalósításához. Az események, történelmi személyek életének ismertetése alkalmat adhat
az emberi társadalmak sokszínűségének, egymásra hatásának bemutatására, az egyetemes és az
európai kultúra értékeinek megismertetésére. A múlt gazdag tárháza segítség lehet az iskola és a
történelemtanár szabadon megválasztott nevelési célkitűzéseinek megvalósításához.
Az érdeklődés felkeltését szolgálja az is, hogy a történelmi események bemutatása mellett
hangsúlyos szerepet kap az életmód, a mindennapok világának megrajzolása, különös tekintettel a
gyermekek sorsára.
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Az állampolgári ismeretek tanításának az a feladata, hogy segítsen eligazodni a jelenkor
viszonyaiban, megtanítson a demokratikus közélet működésének elveire, jogi szabályozottságára, a
demokratikus állam felépítésére.
Tantárgyunk, a történelem és állampolgári ismeretek elsődleges fejlesztési területe az
ismeretszerzési és - feldolgozási képességek kialakítása. Célunk, hogy a tanulók képesek legyenek
ismereteket szerezni történetekből, képekből, egyszerű grafikonokból és statisztikai adatokból,
diagramokból éppúgy, mint társadalmi környezetükből, esetleg olvasmányaikból, filmélményükből,
a tömegkommunikációs eszközökből. Kiemelt szerepet kell adni az ismeretszerzésben a tárgyi, képi
és szöveges forrásoknak. Az ismeretfeldolgozás az alsóbb, 5-6. évfolyamokon elsősorban tanári
segítséggel történik, a 7-8. évfolyamon egyre fokozódó mértékben önállóan. Cél, hogy a tanulók az
ismereteket kritikusan értelmezzék, tudjanak saját következtetést is levonni. Legyenek képesek
megkülönböztetni a mítoszt a valóságtól, a tényt a véleménytől. A történelmi események mögött
tudjanak összefüggéseket találni, azokat egymással összehasonlítani. Ismerjék meg a
korosztályuknak készített kézikönyveket, a lexikonokat, a történelmi információk gyűjtését a
könyvtárban, az internet segítségével. Sajátítsák el a legfontosabb történelmi fogalmakat és
kifejezéseket, azokat szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaikban tudják alkalmazni. A tananyag
feldolgozása során ismerjék meg és gyakorolják azokat az alapvető elemzési, forráskritikai
szempontokat, módszereket, amelyek segítségével képesek lesznek kialakítani véleményüket
eseményekről, személyekről, problémákról.
A történelemtanításnak fontos feladata, hogy fejlessze a tanulók kommunikatív képességeit. Nagy
hangsúlyt fektetünk a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésére. Ennek a kettőnek aránya nem
borulhat fel, egyik sem szoríthatja háttérbe a másikat. A diákok tudjanak eseményeket, történeteket
elbeszélni, különböző szövegek lényegét elmondani. Alkossanak szóban és írásban a tanultakról
kreatív módon szövegeket. Tanuljanak meg kiselőadást, rövid beszámolót tartani egy adott témáról.
A 7-8. évfolyamon már önállóan is írjanak vázlatot, tanulják meg a jegyzetkészítést.
A társadalmi kommunikációra való felkészítéshez nélkülözhetetlen, hogy a tanulók gyakorolják és
tanulják meg a kulturált vita szabályait, az érvelés jelentőségét, az ellenérvek szerepét, az
ellenvélemény tolerálását. Csoportmunkában dolgozva ismerik meg a kooperatív együttműködés
előnyeit. A történelemtanítás azonban csak akkor eredményes, ha jelentős kapcsolódási pontokat
nyújt a jelenismeret és az önismeret felé is.
Mivel a történelmi események térben és időben zajlanak, a tanulóknak képesnek kell lenniük arra,
hogy ezekben tájékozódjanak.
Meg kell tanulniuk a történelmi idő tagolását, az események időbeli elhelyezését az évszámok és az
időre vonatkozó fogalmak segítségével. Megismerik a nagy történelmi korszakokat, az időszámítás
alapjait.
A történelmi térben való tájékozódást az atlaszok, térképvázlatok segítségével sajátítják el a
tanulók. A földrajzi ismereteket is hasznosítani tudják a diákok a történelmi események
megértésében az egyes népeknél, társadalmaknál.
Az értékelés elvei:
Az értékelés a tanterv által meghatározott követelmények alapján történik, ezek teljesítése a
továbbhaladás feltétele. Figyelembe kell venni minden esetben az életkori sajátosságokat, valamint
a tanulónak az előző teljesítményszintjéhez képest történt fejlődését. Az egyéni ellenőrzéseken
nyújtott teljesítményeik, illetve az anyagfeldolgozás során végzett tevékenységeik mellett értékelni
kell a csoportokban végzett munkáikat is. A tanulók értékelésére, illetve tudásuk ellenőrzésére
havonta legalább egyszer kerüljön sor. Az egyes témakörök lezárásakor célszerű tudásszintmérő
feladatlapos ellenőrzéssel értékelni, melyek a különböző képességek mérésére is lehetőséget adnak.
Az érdemjegy közlése mellé célszerű minden esetben írásos vagy szóban néhány mondatos
szöveges értékelést adnunk.
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Az értékelés során külön értékeljük a tananyag magyar nyelvű tudását, valamint annak angol
nyelven való prezentálásának képességét is. Az angol nyelvű szóbeli értékelés során szerepet kap az
angol nyelvű szóbeli szövegértés is, ami azt jelzi, hogy a tanuló menyire tudja követni az angol
nyelvű óravezetést. Mindkét pedagógus értékeli a tanuló aktivitását a tanórákon, valamint a tanórán
kívüli tevékenységek (pl. kutatómunka) végzését is. Az angol nyelvű tananyag a magyar
tananyaghoz igazodik, a törzsanyag (legfontosabb számonkérésre kerülő tananyag) összefoglalására
külön jegyzetet készítettünk a tanulók számára.
A tanulók értékelésekor fontos szempontok:
─ Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során.
─ Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus
gondolatmenetre való törekvés.
─ Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni?
─ Az alapvető történelmi fogalmak helyes használata. Fontos események, személyek elhelyezése
időben és térben, tájékozódás a történelmi térképen.
─ Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. forrás, kép, ábra, grafikon, diagram
elemzés) megoldása.
─ Projektumok (pl. tablók, szerkezeti és alaprajzok, makettek) egyéni vagy csoportos elkészítése.
Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

198

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

5. évfolyam
Heti óraszám: 2
Nagy témakörök:
-Az őskor történetéből
-Az ókori Kelet történetéből
-Az ókori görögök életéből
-Az ókori Róma évszázadai
-A magyar történelem kezdetei
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Témakörök
Az őskor
történetéből.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Időbeli és térbeli
tájékozódás
képességének a
fejlesztése.
A helyes
fogalomalkotás
kialakítása.
Összefüggések
meglátásán keresztül
a logikus
gondolkodás
fejlesztése.
Nyelvi
kifejezőkészség
fejlesztése.
Kérdésfeltevés
képességének
kialakítása.

Tananyag
A történelem forrásai.
Az időmérés és az
időszámítás.
Az ember születése.
Az ember elődeinek
mindennapjai.
A gyűjtögető, halászó,
vadászó ember.
A földművelő és az
állattenyésztő ember.
Az első mesterségek és
a csere kialakulása.
Természeti népek
napjainkban.
Varázslat és művészet.

A helyes
térképhasználat és
olvasás
képességének
elősegítése.
Csoportban történő
tevékenykedés
képességének a
kialakítása.
A megismert
történelmi fogalmak
alkalmazása
élőbeszédben.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Ajánlott tevékenységek
A tankönyvi és egyéb képi
információk feldolgozása tanári
segítséggel.
Fogalmak tisztázása tanári
magyarázat és egyéni
feldolgozás során.
A természeti népek néhány
jellegzetes csoportjának életét
bemutató videofilm vagy CDROM.
Páros munka:
Kronologikus táblázat készítése
tanári segítséggel.
Az őskori életmód legfontosabb
szokásait (gyűjtögető, vadász,
földművelő), az őskori
eszközök, tárgymásolatokat
bemutató-kivetíthető
információhordozó.
Ugyanez applikációs
sorozatban, egyéni
feldolgozásban.

Projektfeladatok:
Ősember szerszámainak
elkészítése.
Barlangrajzok megjelenítése.
Tárgyi koncentráció:
Rajz és vizuális kultúra.
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Témakörök
Az ókori
Kelet
történetéből

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Ismeretszerzés.
Időbeli és térbeli
tájékozódás
képességének a
fejlesztése.

Tananyag
Történetek
Mezopotámiából.

Konferencia:
Az ókori Kelet nagy civilizációi

Egyiptom, “a Nílus
ajándéka”.

Az ókori Kelet természeti
környezetét (és ennek eltérő
korszakait) bemutató oktató DVD
(Profi töri I.).
Az írás fajtái és elterjedése –
előadások.

A rejtélyes
Logikus gondolkodás piramisok.
fejlesztése.
Az írás kialakulása.
Nyelvi
kifejezőkészség
A Közel-Kelet népei.
fejlesztése.
Az Ószövetség népe.
A tanuláshoz való
pozitív attitűd
India, Kína.
kialakítása.
Mítoszok és
Közösségtudat
mondák az ókori
alakítása.
Keletről

A megismert
történelmi
fogalmak
alkalmazása
élőbeszédben

Ajánlott tevékenységek

Nevezetes bibliai történeteket (Óés Újszövetség) ábrázoló
művészeti alkotások –
képgyűjtemény CD-nmegtekintése.
Drámajáték:
- Vallási szokások (pl. Egyiptom)
Projektfeladat (párban): otthoni
gyűjtés
Hieroglif feliratok fotói,
kalligrafikus jelek képei.
Házi dolgozat készítése:
- Ókori műemlék
- Vallási mitológiai alak.
-Bibliai alakok.
Tárgyi koncentráció:

Rajz és vizuális kultúra

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Az ókori
görögök
életéből.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A tanuláshoz való
pozitív attitűd
kialakítása.

Tananyag
A görög táj.
Történetek a görög
mondavilágból.

Ismeretszerzés.
Történelmi látásmód
alakítása.
Kooperatív tanulási
technikák elsajátítása.
A fogalmi szintű
gondolkodás
képességének
elmélyítése.
A megismert
történelmi fogalmak
alkalmazása
élőbeszédben.
Emocionális élet
fejlesztése és
empatikus
tulajdonságok
kialakításának
elősegítése.
Megállapodást célzó
tárgyalások
technikájának
elmélyítése.

Görög istenek és az
olimpiai játékok.

Ajánlott tevékenységek
A tankönyv ábráin keresztül és
tanári magyarázattal az új
fogalmak megértése.
Olvasókönyvek, (források) órai
használata, egyénileg.

Hajó és
kereskedelem.

- Egyszerű rajzok elkészítése
történelmi témákról (pl. görög
oszlopfők, görög csatahajó),
Görög városállamok: - Történelmi térképvázlatok
Athén és Spárta.
készítése.
Hősök és csaták.
Athén Periklész
korában.
Az athéni népgyűlés.
Mesterek és
művészek.
Történetek Nagy
Sándorról.
A család és a
gyermek az ókori
Hellászban.

Drámajáték:
Pl. az athéni népgyűlés szavaz.
Vita: (szócsata)
Athéni és spártai polgár vitája.
Híres történelmi szituációk
elképzelése, a főszereplők
cselekedeteinek indoklása és
értékelése (pl. Leonidasz hőstette,
egy mondabeli római hős
cselekedetei, Spartacus tette).
Kutatás:
Gyűjtőmunka: Görög
fegyvernemek. Fotók,
prezentációk.
-A görög vallás.

Az ókori világ
csodái.

Kreativitás fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Az ókori
Róma
évszázadai.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A történelmi térben
való tájékozódást
elősegítő atlaszok
használatának
elmélyítése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A tankönyvi ismeretanyag tanári
segítséggel történő feldolgozása.
A megbeszélés alapján közös
A köztársaság
vázlat készítése.
születése.
Légiós tábort és római katonát,
fegyverzetét szemléltető
Az érdeklődés
Hadvezérek és csaták: transzparens közös megbeszélése.
felkeltése a múlt
a pun háborúk
Rómát ábrázoló falitábla
iránt.
történetéből.
(rekonstrukciós rajz vagy térkép)
Római kereskedő- és hadihajó
Történelmi
Szabadok és
makett bemutatása,
szemléletmód
rabszolgák
jellegzetességek tanulói feltárása.
kialakítása.
Tevékenykedtetés:
A császárság
Hazánk legfontosabb római kori
A tanuláshoz való
születése.
emlékeit ábrázoló képpozitív attitűd
kártyasorozat, a hozzá tartozó,
kialakítása.
Történetek
különböző csoportosításokat (pl.:
Augustusról.
lelőhely szerint funkció szerint)
Közösségtudat
lehetővé tevő háttérlappal.
alakítása.
A Római Birodalom. Római villa makettje Pannóniából
(kivágható – összeragasztható).
A megismert
Hétköznapok és
történelmi fogalmak ünnepek Rómában.
alkalmazása
Drámajáték:
élőbeszédben.
A rómaiak
Diadalmenet.
Magyarország
Vita a szenátusban.
A helyes
területén.
- Képzeletbeli idegenvezetés az
kérdésfeltevés
ókori Róma városában,
technikájának a
A népvándorlás
Pannoniában.
kialakítása.
viharában.
Az ókori rómaiak életéből vett
történetek feldolgozása. Memória
A kereszténység
olvasókönyv, forrásgyűjtemény.
fejlesztése.
születése.
Az építészet jellegzetességei, rajz.
Koncentráció: Rajz és vizuális
A probléma
Történetek Jézus
kultúra.
megoldó
életéről.
Kutatás:
gondolkodás
Írásos vagy szóbeli beszámoló,
fejlesztése.
A kereszténység fő
prezentáció készítés.
tanításai.
Császárok, hadvezérek élete.
Holisztikus
Római emlékek hazánkban.
szemléletmód
Kiállítás rendezése:
alakítása.
Csoportfeladat:
Róma életének bemutatása.
Az önellenőrzés
lesajátítása.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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alapításáról.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A magyar
történelem
kezdetei.

Tájékozódási
képesség fejlesztése
térben és időben.

A Kárpát-medence
a honfoglalás előtt.

Beszélgetés:
A magyar nép vándorlása és a
honfoglalás – falitérkép.
A honfoglaláskor legjelentősebb
leleteit felsorakoztató képsorozat
(dián vagy mozgófilmen, DVD - n).
Olvasókönyv forrásgyűjtemény.
Kiválasztott részletek irányított
páros feldolgozása.
Népünk életmódját, jellegzetes
foglalkozásait feldolgozó videofilm
vagy CD-ROM megtekintése.
(páros jegyzetelés a
foglalkozásokról, életmódról…).

Fogalmi szintű
gondolkodás
fejlesztése.
Tanulói önállóság és
kreativitás
fejlesztése.
Történelmi látásmód
alakítása.
Kooperatív tanulási
technikák
elsajátítása
Önálló kérdések
megfogalmazása a
tárgyalt témával
kapcsolatban.
A nemzeti
azonosságtudat
tartalmának
gazdagítása.
Nyelvi
kifejezőkészség
fejlesztése.
Pozitív
közösségtudat
formálása.
Egyéni felelősség
vállalás kialakítása,
csoportmunkán
belül.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

A magyar nép
eredete: mondák és
valóság.
Az őshazák és a
magyarok
vándorlása.
Társadalom és
hitvilág. A
honfoglalás.

Csoportfeladat:
1. Időszalag készítés. A magyar nép
őstörténetét és a főbb világtörténeti
eseményeket bemutató párhuzamos
időszalag, az eseményeket jellemző
applikációs képekkel.
2. Jurta makett készítés
(drót, hurkapálca, vászon, stb..).
Kapcsolat technika és életvitel
tantárggyal.
3. A honfoglalás kori társadalom
felépítése.
(Szerepkártyák alapján - tanulói
beszámoló a megélésről.)
Páros munka:
Vaktérkép. A törzsek útvonala.
Kutatás:
- Régészeti leletek, lelőhelyek.
- Az ősmagyarok művészete.
/tabló, prezentáció/
Tárgyi koncentráció:
Rajz és vizuális kultúra.
/tarsolydíszek, ékszerek/

204

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló legyen képes elválasztani a történetekben a mitologikus elemeket a valóságtól. Ismerje
a történelem forrásainak fajtáit, ezek szerepét. Tudjon történeteket elmondani a tanult fogalmakat
használva tanári kérdések segítségével, írásban szöveget alkotni előre megadott kulcsszavakra
támaszkodva. Tudjon megoldani az időszámítással kapcsolatos egyszerű feladatokat, érzékelje az
események időbeliségét, egymásutániságát. Mutasson tájékozódási képességet különböző
történelmi térképeken, tudja összekötni a legfontosabb helyneveket a történelmi eseményekkel és
évszámokkal. A kerettanterv követelményeiben felsorolt helyek felismerése, megmutatása
különböző méretarányú térképen és térképvázlaton. Távolságok összehasonlítása. Tudja
különválasztani a vallással összefüggő jellegzetességeket. A feladatvégzés közben önállóan is
legyen képes tevékenykedni. A tanuló legyen képes kifejezni gondolatait mindkét nyelven a
történelem tantárgy szakkifejezéseivel. Angol nyelven minden egyes témakör legfőbb eseményeit,
jellegzetességeit kell a tanulónak összefoglalnia, a legfontosabb témába illő szakkifejezések
használatával, de nem szükséges olyan árnyaltan fogalmaznia, mint a magyar nyelvű tananyagnál.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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6. évfolyam
Heti óraszám: 2
Nagy témakörök
- Képek a középkori Európa életéből
- Magyarország az Árpádok idején
- Virágzó középkor Magyarországon
- Az újkor kezdetén
- Magyarország az újkor kezdetén

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Képek a
középkori
Európa
életéből.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Időben és térben
való tájékozódás
kialakítása.
Történelmi látásmód
alakítása.
Kooperatív tanulási
technikák
elsajátítása.
A fogalmi szintű
gondolkodás
képességének
elmélyítése.
A megismert
történelmi fogalmak
alkalmazása
élőbeszédben.
Emocionális élet
fejlesztése és
empatikus
tulajdonságok
kialakításának
elősegítése.
Megállapodást célzó
tárgyalások
technikájának
elmélyítése.
A helyes
kérdésfeltevés
technikájának
kialakítása.
Kommunikációs
készség fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A középkor
helyszínei és
szereplői.

Tankönyv alapján tanári
prezentáció, magyarázat, fogalmak
tisztázása.

Nagy Károly
udvarában.
Vallás és birodalom:
az iszlám.

Digitális térképen bemutatás.
Vaktérképen egyéni munka.
─ korai államok
─ szerzetesrendek helyszínei
─ iszlám térhódítás.

A Római Birodalom
örökösei.

Források feldolgozása, megadott
szempontok alapján.

A középkori egyház.

Feladatlapok készítése.

A kolostorok és
lakóik.

Csoportfeladat:
Az iszlám és a keresztény vallás
párhuzamba állítása
(szókártyák, képek, források
alapján).
A rendiség. Csoportalkotás rendek,
érdekek alapján.

A falvak és lakóik.
A középkori várak.
A lovagi élet.
A középkori
városok.
Keresztes
hadjáratok.
Kitekintés Anglia
történelmére.
A rendiség
kialakulása.

Beszélgetés:
Középkori várost, a kereskedelmet
és a kézműipart bemutató CDROM.
A középkori egyházi műveltség és a
korostori írásbeliség CD-ROM
Kódexlapok, írásformák –
oktatótábla.
A hűbéri társadalmat rekonstruáló
(egyszerűsített) applikációs készlet
használata.
Drámajáték:
- Familiaritás.
- A középkori uradalom
Kutatás:
Műveltség a középkorban.
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Témakörök
Képek a
középkori
Európa
életéből.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Időben és térben
való tájékozódás
kialakítása.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A középkor
helyszínei és
szereplői.

Tankönyv alapján tanári prezentáció,
magyarázat, fogalmak tisztázása.

Nagy Károly
Történelmi látásmód udvarában.
alakítása.
Vallás és birodalom:
Kooperatív tanulási az iszlám.
technikák
elsajátítása.
A Római Birodalom
örökösei.
A fogalmi szintű
gondolkodás
A középkori egyház.
képességének
elmélyítése.
A kolostorok és
lakóik.
Megállapodást célzó
tárgyalások
A falvak és lakóik.
technikájának
elmélyítése.
A középkori várak.
A helyes
kérdésfeltevés
technikájának
kialakítása.

A lovagi élet.

Kommunikációs
készség fejlesztése.

Keresztes
hadjáratok.

A középkori
városok.

Kitekintés Anglia
történelmére.
Arthur legenda.
Domsday Book.
A rendiség
kialakulása.

Digitális térképen bemutatás.
Vaktérképen egyéni munka.
─ korai államok
─ szerzetesrendek helyszínei
─ iszlám térhódítás.
Források feldolgozása, megadott
szempontok alapján.
Feladatlapok készítése.
Csoportfeladat:
Az iszlám és a keresztényvallás
párhuzamba állítása
(szókártyák, képek, források
alapján).
A rendiség. Csoport alkotás rendek,
érdekek alapján.
Beszélgetés:
Középkori várost, a kereskedelmet
és a kézműipart bemutató CDROM.
A középkori egyházi műveltség és a
korostori írásbeliség CD-ROM
Kódexlapok, írásformák –
oktatótábla.
A hűbéri társadalmat rekonstruáló
(egyszerűsített) applikációs készlet
használata.
Drámajáték:
-Familiaritás
-A középkori uradalomban lévő
foglalkozások.
Kutatás:
Műveltség a középkorban.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

208

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Magyarország az
Ismeretek
Árpádok
feldolgozása,
idején.
rögzítése.
Vázlat készítése
tanári segítséggel.
A tanuláshoz való
pozitív attitűd
kialakítása.
Problémamegoldó
gondolkodás
fejlesztése.
Nemzeti
identitástudat
kialakítása.
A megismert
történelmi
fogalmak
alkalmazása
élőbeszédben.
Megállapodást
célzó tárgyalások
technikájának
elmélyítése.
Állampolgárságra
nevelés.
Konszenzuskereső
képesség.

Ajánlott tevékenységek

Tananyag
Letelepedés
kalandozó
hadjáratok.

–

Események nyomon követése
térképvázlaton.
Géza és I. István az Kronologikus táblázat készítése.
államalapító.
István
kora.

király

és - Államalapítás feldolgozása
csoportban (gazdaság, társadalom,
vallás, egyház)
István
utódai, - István, László, Kálmán törvényei,
László és Könyves források alapján.
Kálmán.
- Sematikus térképvázlatok készítése
csatákról, hadjáratokról.
III. Béla és kora.
- Társadalom III. Béla, II. András, IV.
Béla után.
Gazdaság és
- Öltözet tervek (főúri, egyházi,
társadalom a 12.
szolga).
században, az
- Ismeretszerzés mondákból és
aranybullák.
legendákból. A mondák valóságmagjának megkeresése.
IV. Béla és a
Olvasókönyvek, lexikonok (tankönyvi
tatárjárás, az
kislexikon, egyéb lexikonok)
újjáépítés.
használata.
Árpád-kori
emlékeink.

Drámajáték:
─ Koronázási ceremónia.
Beszélgetés, vita:
„-Miért van szükség törvényekre?”
- A keresztény magyar állam
megalapításának jelentősége?
- Történelmi helyzetek elemzése a
szemben álló szereplők álláspontjának
figyelembevételével (pl. Szent István
és Koppány konfliktusa).
Kutatás:
Az Árpádkor emlékei.
Írásos emlékek.
Árpádházi királynék.
Koronaékszerek.
Szerzetesrendek Magyarországon.
Koncentráció:
Rajz: művészeti stílusok.
Ének-zene: Bánk bán

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Virágzó
középkor
Magyarországon

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Ismeretszerzés.
Időbeli és térbeli
tájékozódás
képességének a
fejlesztése.
Logikus
gondolkodás
fejlesztése.
Különböző
életmódok,
világképek
megismerése révén,
empátia és
tolerancia
fejlesztése
Nyelvi
kifejezőkészség
fejlesztése.
A tanuláshoz való
pozitív attitűd
kialakítása.
Kreativitás
fejlesztése.
Közösségtudat
alakítása.
A megismert
történelmi fogalmak
alkalmazása
élőbeszédben.
Vázlat készítés
technikájának
kialakítása.
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Tananyag
Károly Róbert és
Nagy Lajos, a
lovagkirály.
A királyi hatalom
válsága és
megszilárdulása
Zsigmond korában.
Gazdaság és
társadalom a 14.
században.
Művelődés és
művészettörténet.
Ünnepek, egyházi
műveltség,
járványok,
könyvnyomtatás,
humanizmus,
reneszánsz.
Hunyadi János, a
törökverő.
Mátyás király
uralma.
Magyarország
három részre
szakadása, Mohács,
Buda elfoglalása.

Ajánlott tevékenységek

Új fogalmak feldolgozása tanári
segítséggel.
Magyarország területének
változásai térképek alapján.
Kronologikus táblázatok készítése.
Várak alaprajzának, az épületek
sematikus rajzának megfigyeltetése.
Azonosságok, különbségek
észrevétele (pl. Zsigmond és
Mátyás kori Visegrád).
- A Budai vár építészeti emlékei.
Képek.
Konferencia:
- Lovagi játékok, eszmények,
harcmodor.(Források alapján.)
- Károly Róbert, Nagy Lajos,
Zsigmond hadjáratai
(térképek, források, olvasmányok
alapján).
- Sematikus térképvázlatok
készítése hadjáratokról, csatákról.
- Törvények feldolgozása (ősiség,
kilenced).
- Gazdaság, társadalom, művelődés
a XIV. században.
- Nemesi címer tervezés.
- Mátyás korabeli művészet, kultúra
(öltözködés, műveltség, építészet).
Kódexírás (önálló tervezés,
téma, rajz).
A magyar és a török hadsereg
jellegzetes haderőnemeit és
fegyvereit illusztráló oktatótábla
Drámajáték:
- Lovaggá avatási szertartás.
- Lovagi játékok (felvonulás,
szabályok)
-Lovagi torna az úrhölgy és a lovag
szemszögéből.
- Történelmi személyek egyes szám
első személyű bemutatása.
- Reneszánsz lakoma (menü,
teríték, felszolgálás)
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Témakörök
Az újkor
kezdetén.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Időbeli és térbeli
tájékozódás
képességének
fejlesztése.
Logikus
gondolkodás
fejlesztése.
Bizalmon alapuló
kapcsolatok
készségének
kialakítása.
Nyelvi
kifejezőkészség
fejlesztése.
Történelmi látásmód
alakítása.
Kooperatív tanulási
technikák
elsajátítása.
A megismert
történelmi fogalmak
alkalmazása
élőbeszédben
Emocionális élet
fejlesztése és
empatikus
tulajdonságok
kialakításának
elősegítése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Felfedezők és
hódítók.

Új ismeretek fogalmak feldolgozása
tanári segítséggel.

Amerika őslakói: az
indiánok.

Korabeli és napjaink térképeinek
összehasonlítása. Digitális térképek.
Felfedezők útvonalainak nyomon
követése.

A
világkereskedelem
kialakulása.

Vaktérképen a felfedezések
irányának berajzolása.
A vallás megújulása. - Kronologikus táblázat készítése a
korszakról.
A spanyol
- Amerika őslakói, életmódjuk,
világbirodalom és
kultúrájuk olvasmányok és
Németalföld.
rendelkezésre álló képek alapján.
-A hajósok élete. Olvasmányok,
A Napkirály
korabeli beszámolók, hajónaplók
udvarában - XIV.
alapján.
Lajos. I. Péter.
-A vallási irányzatok
jellegzetességeink feldolgozása
A Tudor kor.
csoportmunkában források, rövid
szövegek alapján.
Az angol polgári
- Feladatlapok készítése
forradalom.
csoportmunkában a másik csoport
A dicsőséges
számára megadott téma alapján.
forradalom.
Közös kiértékelés.
Anglia és Skócia
- Technikai felfedezések az
egyesül.
újkorban.
Tudáskártya:
─ évszám,
Kultúra és
─ esemény
tudományok az
─ fogalom
újkor kezdetén.
Beszélgetés, vita:
Miért váltak szükségessé a Bankok?
Királyi egyeduralom és
alkotmányos királyság
összehasonlítása.
Drámajáték:
Ismert történelmi személyek
bemutatása. (Luther, Kálvin,
Kolombusz, XIV. Lajos, I Péter,
Cromwell,)
-Udvari etikett bemutatása.
Franciaország.
(fogadások rendje, tánc)
- Az angol parlament eljátszása.
-Inkvizíció eljátszása. A per
anyagának kooperatív megalkotása.
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Témakörök
Magyarország az
újkor kezdetén.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A várháborúk hősei.
Tájékozódási
képesség fejlesztése
térben és időben.

A királyi
Magyarország, a
hódoltság területe.

Tanulói önállóság és
kreativitás
Az önálló Erdély
fejlesztése.
kialakulása és
aranykora.
Történelmi
látásmód alakítása.
A három részre
szakadt ország élete,
Vázlatkészítés
hitújítás és kulturális
technikájának
hatásai.
kialakítása.
A végvári élet.
Olvasási készség
fejlesztése.
Habsburg és
törökellenes
Konszenzuskereső
küzdelmek.
képesség
kialakítása.
A török kiűzése és
Buda visszafoglalása.
II. Rákóczi Ferenc
szabadságharca.

A részekre szakadás
időszalagon történő ábrázolása.
Párhuzamos történések
évszámokhoz a
világtörténelemből.
Várak bemutatása.
A legfontosabb magyar várak
(Kőszeg, Eger, Szigetvár)
rekonstrukciós képe és alaprajza
transzparensen.
Gazdaság, társadalom, kultúra
bemutatása források, képek,
olvasmányok alapján.
Magyar királyok, fejedelmek,
hadvezérek.
- Feladatlap.
- Forrásfeldolgozás, kérdések
alapján: főúri esküvő,
békekötések, csaták,
boszorkányperek, járványok.
Tudáskártya:
─ évszám
─ esemény
─ fogalom
─ színhely
Drámajáték:
- Fejedelemválasztás.
- Valamely történelmi személy
bemutatása egyes szám első
személyben.
- Hajdú vitéz.
- Labanc.
- végvári vitéz.
Kutatás:
Bocskai István,
Bethlen Gábor
Zrínyi Miklós
II. Rákóczi Ferenc
A hajdúk élete.
Hajdú városok.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló legyen képes ismereteket gyűjteni a tankönyvön kívül egy megadott témában tanári
segítséggel. Tudjon eseményeket és történeteket önállóan elmondani a tanult fogalmak
felhasználásával. Ismerje a tanult alapvető történelmi események időpontját, tudja ezeket időrendbe
állítani. A történelmi események helyszíneit képes legyen felismerni különböző térképeken,
térképvázlatokon. Tudjon távolságot becsülni és számításokat végezni különböző térképeken.
Tudjon egyszerű forrásokat értelmezni és azokból következtetéseket levonni.
A tanuló legyen képes számot adni tudásáról mindkét nyelven a történelem tantárgy
szakkifejezéseivel.
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213

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

7. évfolyam
Heti órakeret: 2
Nagy témakörök:
- A polgári átalakulás kora
- Képek a XVIII. századi Magyarországról
- A polgárosodás kezdetei Magyarországon
- A nemzetállamok kora
- A dualizmus kora
- Az első világháború

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

A polgári
átalakulás kora
Önálló
vázlatkészítés
technikájának
kialakítása.
Fogalmi szintű
gondolkodásmód
fejlesztése.
Tájékozódási
képesség fejlesztése
térben és időben.
Olvasási készség
fejlesztése.
A helyes
kérdésfeltevés
technikájának
kialakítása.
Nyelvi
kifejezőkészség
fejlesztése.
Pozitív
közösségtudat
formálása.
Egyéni felelősség
vállalás kialakítása,
csoportmunkán
belül.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Az Amerikai
Egyesült Államok
megalakulása.

Kronologikus táblázat készítése
a korszakról.

Eszmék,
személyiségek és
események a
felvilágosodás és a
francia forradalom
korából.
Napóleon és Európa.
Az ipari forradalom
és társadalmi
következményei.
A közlekedés
forradalma.
Életmód a
kapitalizálódó
Európában.
Kitekintés Angliára:
- a társadalom
alakulása,
munkásság élete,
életmód, öltözködés.

Csoportfeladat:
- Franciaország gazdasága,
társadalma, külkapcsolatai
olvasmányok, szövegrészletek
alapján.
Forrásfeldolgozás, tanári
útmutatás alapján. .
-A forradalom szakaszainak
feldolgozása, szövegrészletek,
évszámok, személyek alapján.
─ Feladatlap készítés:
Napóleon csatái.
- Tervezés. Új technikai eszköz
kitalálása a korabeli tudomány
alapján. (Rajz és magyarázat.)
Vita:
- Amerika függetlensége vagy
alkalmazkodás az anyaország
(Anglia) döntéseihez témában.
- Helyes lépés volt-e XVI. Lajos
szökése?
Drámajáték:
Rendi gyűlés.
Történelmi személyek egyes
szám első személyű bemutatása
(Washington, Napóleon).
Kutatás:
Európa a francia forradalom
korában.
- A felvilágosodás nagy alakjai.
- Európa nagyvárosai.
- A mezőgazdaság helyzete
Európában.
- Az ipari forradalom Angliában.
- Az öltözködés.
Házi dolgozat:
- Amerika Washington idején.
- A francia forradalom alatt.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Képek a XVIII.
Időben és térben
századi
való tájékozódás
Magyarországról kialakítása.
.
Történelmi látásmód
alakítása.
Kooperatív tanulási
technikák
elsajátítása.
A fogalmi szintű
gondolkodás
képességének
elmélyítése.
A megismert
történelmi fogalmak
alkalmazása
élőbeszédben.
Memória fejlesztése.
Megállapodást célzó
tárgyalások
technikájának
elmélyítése.
A helyes
kérdésfeltevés
technikájának
kialakítása.
Kommunikációs
készség fejlesztése.
Emocionális élet
fejlesztése és
empatikus
tulajdonságok
kialakításának
elősegítése

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Mária Terézia és Sematikus térképvázlat készítése
II. József
Magyarországról és a főbb
uralkodása.
nemzetiségek elhelyezése a térképen.
A
soknemzetiségű
Magyarország.
A francia
forradalom és a
napóleoni
háborúk hatása
Magyarországon.

Kronologikus táblázat készítése.
- Mária Terézia és II. József
jellemzése. Céljaik és tetteik
összehasonlítása megadott
szempontok alapján tanári
segítséggel, rövid szövegek alapján.
- Nemzetiségek Magyarországon.
Érdekeik, helyzetük.
-A francia forradalom eseményeinek
és a napóleoni háborúk feldolgozása
(történések, csoportok, Napóleon
hadjáratai, hatása Magyarországon.)
Drámajáték:
Valamely korszak jellemző alakjának
egyes szám első személyű
bemutatása.
- Mária Terézia, II. József,
Robespierre, Napóleon.
- A rendek találkozása Mária
Teréziával.
Tudáskártya:
- évszám
- esemény
- fogalom
Kutatás:
- Mária Terézia és II. József kori
Magyarország (fotók, érdekességek,
íratok).
Házi dolgozat:
Arisztokrata családok.
Napóleon szerelmei.
Napóleoni csaták.
Mária Terézia és családja.

.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

216

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök
A polgárosodás
kezdetei
Magyarországon

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Történelmi látásmód
alakítása.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Országgyűlések
Pozsonyban.

Kronologikus táblázat készítése

Önálló vázlatkészítés
technikájának
elsajátítása.

A magyar nyelv
ügye.

Gróf Széchenyi
István és
Kossuth Lajos
reformprogramj
Nyelvi kifejezőkészség a.
fejlesztése.
Életképek a
Emocionális élet
reformkori
fejlesztése és
Magyarországo
empatikus
n.
tulajdonságok
kialakításának
A pesti
elősegítése.
forradalom.
Kooperatív tanulási
technikák elsajátítása.

Megállapodást célzó
tárgyalások
technikájának
elmélyítése.

Az áprilisi
törvények.
A nemzetiségek
ébredése.

Kreativitás fejlesztése.
Képek
a szabadságharc
történetéből.

-A reformországgyűlések
történéseinek feldolgozása, rövid
szövegek, tanári útmutatás alapján.
- Reformprogramok. Korabeli írott
források olvasása, szövegértés,
lényegkiemelés.
Széchenyi, Kossuth, Wesselényi.
- Vélemények elolvasása a
Függetlenségi Nyilatkozatról.
- A forradalom és szabadságharc,
történések, csaták: térképvázlatok
készítése.
- Forradalmi ifjak, vezérkar: források,
szövegrészletek
- Feladatlap készítése.
Tudáskártya: Évszám, helyszín,
fogalom, személy
Vita:
„Egy nemzet, egy ország?”
„Jobbágyfelszabadítás?”
Drámajáték:
Toborzó beszéd, rövid szónoklat,
országgyűlési felszólalás megírása és
elmondása a tárgyalt
korszakhoz kötődően.
- Országgyűlés eljátszása.
Kutatás:
Kossuth mondák feldolgozása.
- A legnagyobb magyar.
- Kazinczy és a nyelvújítás.
- Kölcsey
- Dalok, versek a korszakból.
Házi feladat:
- A reformkor (szereplői, íratok,
újságok.)
- Forradalom Pesten.
- A szabadságharc katonai eseményei,
fegyverei, vezetői.
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Témakörök

Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Nemzetállamok Tájékozódási képesség Az amerikai
kora
fejlesztése térben és
polgárháború.
időben.
Új európai
Tanulói önállóság és
nemzetállamok:
kreativitás fejlesztése. Olaszország,
Németország.
Történelmi látásmód
alakítása.
Nemzetállamok a
Török Birodalom
Kooperatív tanulási
helyén.
technikák elsajátítása.
Az
állam
új
Önálló kérdések
feladatai:
megfogalmazása a
oktatásügy,
tárgyalt témával
egészségügy,
kapcsolatban.
szociálpolitika.

Ajánlott tevékenységek
Az új fogalmak feldolgozása
tanári segítséggel.
A történések nyomon követése
térképen.
- Párhuzamos kronologikus
táblázatok és sematikus
térképvázlatok készítése.
- Európai államok,
nemzetállamok.
- Gyarmatok, gyarmatosítók
(feldolgozása rövid szövegek,
tanári segítség alapján).
„-Hogyan tennéd jobbá a
dolgozók életét?” Választási
kampány szervezése.

Drámajáték:
Az ipari termelés új - Valamely történelmi személy
korszaka.
egyes szám első személyű
bemutatása
Versenyben a világ (Lincoln, Bismarc, Garibaldi).
felosztásáért.
Nyelvi kifejezőkészség
A második ipari forradalom
fejlesztése.
A modern
folyamata és hatása CD-ROM.
társadalomi
Pozitív közösségtudat csoportok,
Vita:
formálása.
életmódjuk.
- Érvek a rabszolgatartás mellett
és ellen – egy déli és egy északi
Egyéni felelősség
A sokarcú
polgár elképzelt vitája az USAvállalás kialakítása,
munkásmozgalom
ban.
csoportmunkán belül. fő áramlatai.
-A gyarmatok.
Gyarmatosító és a helyiek érdeke.
The British
Empire.
Kutatás:
A angol gyarmatok. Bismarc
Híres angol
A munkások helyzete.
felfedezők.
-A balkáni helyzet.
Anglia és Írország
-A nők helyzete.
viszonya.
-A divat diktáló Anglia.
A nemzeti
azonosságtudat
tartalmának
gazdagítása.

Házi dolgozat: csoportos
kiállítás rendezése (fotók, korabeli
szövegek, iratok).
- Polgárháborús fegyverek.
- Élet a gyarmatokon. India, Kína
Tárgyi koncentráció:
Földrajz.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A dualizmus kora. Tájékozódási
képesség fejlesztése
térben és időben.

Tananyag
Magyarország a
szabadságharc
bukása után.

A kiegyezés.
Tanulói önállóság és
kreativitás fejlesztése. Képek a politikai
életről.
Történelmi látásmód
alakítása.
Gazdasági
felzárkózás.
Kooperatív tanulási
technikák elsajátítása A polgárosodó
magyar
A nemzeti
társadalom.
azonosságtudat
tartalmának
Világváros
gazdagítása.
születik:
Budapest.
Nyelvi
kifejezőkészség
Oktatás a
fejlesztése.
dualista
Magyarországon
Pozitív közösségtudat
formálása.
A magyar
malomipar a
Egyéni felelősség
világ
vállalás kialakítása,
élvonalában.
csoportmunkán belül.
A millennium:
sikerek és
Bizalmon alapuló
válságjelek
kapcsolat
készségének
kialakítása.

Ajánlott tevékenységek
Új fogalmak feldolgozása, megértése
tanári segítséggel.
Történelmi események nyomon
követése térképen.
Csoportfeladat:
- Írásos források feldolgozása
különböző nézőpontból a
kiegyezésről. Lényegkiemelés,
kulcsmondatok megfogalmazása.
- Magyarország a kiegyezés előtt és
után. Gazdaság, társadalom kultúra.
- A korszakban épült műemlékek
bemutatása. Alaprajz, stílus, építő
(Országház, Nyugati pu.,
Vásárcsarnok )
- Forrásfeldolgozás. Kiegyezés.
Életmód-történeti szövegek értő
olvasása, szövegrészletek összevetése
megadott szempontok alapján.
Szövegekhez képek hozzárendelése.
Drámajáték:
Történelmi személy egyes szám első
személyű bemutatása.(Bach, Ferenc
József)
A magyar gazdaság fejlődése a
dualizmus korában – oktatócsomag.
Modern bérház - makett
Budapest fejlődését bemutató
kontúrtérkép applikációs készlettel
A magyar forradalom és életmód
Kutatás: Életrajzok:Deák F, Eötvös
József, Tisza Kálmán,
- A dzsentri.
- Magyar tőkés karrierek.
Házi dolgozat:
- Budapest a Kiegyezés után. Képek,
fotók, újságok, iratok.
- A polgári életforma.
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Témakörök
Az első
világháború.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Tájékozódási képesség
fejlesztése térben és
időben.
Önálló kérdések
megfogalmazása a
tárgyalt témával
kapcsolatban.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A háború
kitörésének
okai, a
szembenálló
felek
erőviszonyai.

Események térképen történő
követése.
Kronologikus táblázat készítése.

A mindennapok
a fronton és a
Nyelvi kifejezőkészség hátországban.
fejlesztése.
Új fegyverek.
Pozitív közösségtudat
formálása.
Forradalom
Emocionális élet
fejlesztése és
empatikus
tulajdonságok
kialakításának
elősegítése.
Megállapodást célzó
tárgyalások
technikájának
elmélyítése.
Olvasási és
szövegértési képesség
fejlesztése.

Oroszországban
.
Győztesek és
vesztesek.

Az első világháború fegyverei –
oktatótábla
Az első világháborús veszteségeket
közlő transzparens
Konferencia:
- Hadszínterek. Frontvonalak.
- Történetek az első világháborúról olvasókönyv, forrásgyűjtemény.
Megadott szempontok szerinti
feldolgozás.
- Sematikus térképvázlatok készítése
a csatákról.
- Feladatlap készítése. Közös javítás.
Történelmi személy bemutatása
egyes szám első személyben
(Wilson, F. Ferdinánd, Lenin).
Vita:
Érvek gyűjtése az antant és a
központi hatalmak mellett.
Kutatás:
- Élet a hátországban.
Házi dolgozat:
- Helyszíni riport készítése a
frontokról.
- Beszámoló készítése egy antant és
egy központi hatalmakat képviselő
katona szemszögéből.

A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló képes legyen összefüggő szóbeli és írásbeli feleletet adni egy megadott történelmi témáról
a tanult fogalmak felhasználásával. Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni megadott szempontok
alapján. Ismerje az alapvető történelmi események időpontját, lássa meg a magyar és egyetemes
események egyidejűségét, egymásra hatását. Tudja nyomon követni az egyes országok területi
változásait a történelmi atlaszokon, ismerje fel a legfontosabb helyszíneket a különböző térképeken.
A tanuló legyen képes az egyes történelmi témakörökről mindkét nyelven számot adni.
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8. évfolyam
Heti óraszám: 2
Nagy témakörök:
- A világ az 1920-as és 1930-as években
- Magyarország a két világháború között
- A második világháború
- A globalizálódó világgazdaság-Magyarország története napjainkig
- Állampolgári ismereteket
- Mindennapi élet, életmódtörténet
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Témakörök
A világ az
1920-as és
1930-as
években

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Kronologikus
táblázatok
önálló készítése.
A tanult időszak
időbeli és térbeli
változásainak
felismerése
történelmi
térképek
összehasonlításá
val.
Egyszerű
térképvázlatok
készítése
Vázlat készítése
önállóan
Tanulni tanulás
technikájának
elmélyítése.
Időbeli és térbeli
tájékozódás
képességének
fejlesztése.
Logikus
gondolkodás
fejlesztése.
Bizalmon alapuló
kapcsolatok
készségének
kialakítása.
Nyelvi
kifejezőkészség
fejlesztése.
Történelmi
látásmód alakítása.
Kooperatív tanulási
technikák
elsajátítása.
A fogalmi szintű
gondolkodás
képességének
elmélyítése.
A megismert
történelmi fogalmak
alkalmazása
élőbeszédben
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Tananyag
Európa az első
világháború után.
Politikai és
társadalmi
küzdelmek a
parlamentben és a
parlamenten kívül.
A nagy gazdasági
világválság.
A nácizmus
Németországban.
A sztálini
Szovjetunió.
Az Egyesült
Államok és
Roosevelt.
Út a háború felé.

Ajánlott tevékenységek

Új fogalmak feldolgozása tanári
segítséggel.
Páros:
Párhuzamos kronologikus
táblázatok készítése.
Grafikonok, diagramok
tanulmányozása, következtetések
levonása a nagy gazdasági
világválság megértéséhez
Konferencia:
- Európa országai az I.
világháború után.
Sematikus térképvázlatok
készítése a változásokról. (Nyugat
-, Kelet - Magyarország)
- Források, diagramok, grafikonok
elemzése.
-Történetek a 20- és a 30-as
évekből - olvasókönyv
forrásgyűjtemény (életmód,
szokások).
- Utólagos vélemények
feldolgozása a szovjet
modernizációról és Sztálinról.
Tudáskártya:
─ évszám
─ személy
─ fogalom
Drámajáték:
- Parlament munkája.
- Történelmi személy bemutatása
egyes szám első személyben
(Hitler, Sztálin, Roosevelt).
- Kitalált koncepciós per
megjelenítése.
Vita, beszélgetés:
- Játékfilmrészletek megfigyelése,
jellemző részleteinek értelmezése
némafilmek a városi életről.
- Tőkés - munkás beszélgetése. ?
Kutatás:
- New Deal
- Alkoholtilalom az USA-ban.
Házi dolgozat:
Propaganda anyag készítése a náci
pártban.
- Propaganda irat a szovjet
pártban.
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Témakörök
Magyarország
a két
világháború
között.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Időbeli és térbeli
tájékozódás
képességének
fejlesztése.
Nyelvi
kifejezőkészség
fejlesztése.

Tananyag
Forradalom és
ellenforradalom.
Trianon és
következményei.
A bethleni
konszolidáció.

A gazdasági
Történelmi
világválság és
látásmód alakítása. Magyarország.
Kooperatív
tanulási technikák
elsajátítása.
A megismert
történelmi
fogalmak
alkalmazása
élőbeszédben.

Kiútkeresés és
külpolitika.
Életmód és szellemi
élet a két
világháború között.

Ajánlott tevékenységek

Kronologikus táblázat készítése a
magyar és egyetemes
történelemről.
Megbeszélés:
A trianoni béke és következményei
- CD-ROM
Életmód és szellemi élet két
világháború között – CD-ROM.
Konferencia:
- A békeszerződés gazdasági,
társadalmi, kulturális, politikai
következményei tankönyvi
forrásrészletek, szövegek alapján.
- Források, diagramok, grafikonok
elemzése.
Kutatás:
- Károlyi Mihály
- Kun Béla
- Bethlen István
- Klebelsberg Kúnó
- Teleki Pál
- Horthy Miklós
Házi feladat:
Riport, tudósítás készítése:
- Egy arisztokrata bálról.
- Egy városi polgár hétvégéje.
- Egy munkás élet.
-Vidéki napszámos.
Kiállítás rendezése:
Magyarország a II. világháború
előtt (fotók, iratok, versek).
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Témakörök
A második
világháború

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Tanulni tanulás
technikájának
elmélyítése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Európai háborúból
világháború.

A II. világháború hadszíntereinek
nyomon követése térképen.
Kronologikus táblázat készítése
egyetemes és magyar vonatkozású
eseményekről.

A totális háború.

Ismeretszerzés.

Háború és gazdaság.

Időbeli és térbeli
tájékozódás
képességének a
fejlesztése.

Magyarország
a második
világháborúban.

Logikus
gondolkodás
fejlesztése.
Különböző
életmódok,
világképek
megismerése révén
empátia és
tolerancia
fejlesztése.
Nyelvi
kifejezőkészség
fejlesztése.
Memória
fejlesztése.
Megbecsülésen
alapuló kapcsolat
képességének
kialakítása.

Magyarország német
megszállása.
Nyilas
hatalomátvétel.
Az európai és a
magyar zsidóság
tragédiája.
A háború befejezése.

Konferencia:
- Hadszínterek, hadmozdulatok
feldolgozása és bemutatása.
Sematikus térképvázlatok
készítése csatákról (fotók, szöveg
részletek).
- Történelmi személyiségek
korabeli és utólagos
megítélésének összevetése
(Sztálin, Horthy, Kállay M.,
Teleki Pál).
- Forrásfeldolgozás.
Beszélgetés
- Háborúk okai, szerepe a
történelemben.
- Holokauszt.
Drámajáték:
- Történelmi személy bemutatása
egyes szám első személyben
(Churchill, Kállay M, Szálasi,
Mussolini).
- Katonai bíróság eljátszása.
Játékfilmek elemzése:
-A második világháború nagy
csatái.
Kutatás:
- Élet a hátországban.
- Új haditechnikai eszközök.
- Angol légicsata.
- Francia ellenállók.
- Koncentrációs táborok.
- Tudósítás készítése a frontról.
Elképzelt történet:
- Sztálingrádnál harcoltam.
- Utász voltam a normandiai
partraszállásnál.
- Észak Afrika dűnéin.
- Őr voltam Hitler bunkerében.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A globalizálódó Időbeli és térbeli
világ.
tájékozódás
képességének a
fejlesztése.
Logikus
gondolkodás
fejlesztése.

Tananyag
A kétpólusú világ.
Az ENSZ
Kommunista
diktatúrák.
A harmadik világ.
A világgazdaság.

Kreativitás
fejlesztése.
Olvasás és
szövegértés
készségének
fejlesztése.
Különböző
életmódok,
világképek
megismerése
révén,
empátia és
tolerancia
fejlesztése.
Nyelvi
kifejezőkészség
fejlesztése.
Memória
fejlesztése.
A megismert
történelmi
fogalmak
alkalmazása
élőbeszédben.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Az európai
integráció Az emberi
és polgári jogok.
Globális problémák
– a globalizáció
problémái.

- Párhuzamos időrendi táblázatok
készítése (Magyarország, NyugatEurópa, Kelet-Európa, USA,
fejlődő világ) a legjelentősebb
események feltüntetésével a XX.
század második feléről.
-A demokratikus és totális állam
jellemzői, szövegrészletek alapján.
- Forrásfeldolgozás.
Történetek a világ 1945 utáni
korszakából - olvasókönyv,
forrásgyűjtemény alapján.
-A televízió, a rádió, a napi - és
hetilapok adott témájú
híranyagának összevetése ( a
harmadik világ problémái;
gazdaság és politika a fejlődő
országokban; az Európai Unió
integrációs fejleményei.
Nézőpontok ütköztetése:
Diktatúra - demokrácia.
Kutatás:
Kína Mao-Cetung alatt.
NATO.
KGST.
Házi dolgozat:
Globális problémák:túlnépesedés,
energiaválság, Észak és Dél
ellentéte, környezetszennyezés.

225

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök
Magyarország
története
napjainkig.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Magyarország
a Kronologikus táblázat készítése.
keleti blokkban – a
koalíciós évek.
Politikai és etnikai térképek
összevetése, következtetések
Sztálinizmus
levonása tanári segítséggel.
Magyarországon – a
A megismert
Rákosi-korszak.
Konferencia:
történelmi fogalmak
- Magyarország a II. világháború
alkalmazása
1956-os forradalom után. Gazdaság, társadalom,
élőbeszédben.
és szabadságharc.
művelődés.
(Tankönyvi olvasókönyv,
A Kádár-korszak.
források.)
Egyéni felelősség - Korabeli és későbbi tudósítások
vállalás kialakítása
A magyar társadalom elemzése a Rákosi korszakról,
csoportmunkán
átalakulása.
Kádár korszakról.
belül.
- Közös feladatlap készítés és
A határon túli
kiértékelés.
Bizalmon alapuló
magyarok.
- Képzeletbeli riport készítése az
kapcsolat
'56-os forradalom résztvevőivel.
készségének
A rendszerváltozás.
kialakítása.
Drámajáték:
- Koncepciós per eljátszása,
közösen konstruált vádak alapján.
- Történelmi személy bemutatása
egyes szám első személyben.
(Rákosi, Rajk L, Marosán, Kádár,
Nagy Imre.)
Térben és időben
való tájékozódás
képességének
kialakítása.

Vita:
A szólásszabadságról.
Pártállam, vagy pluralizmus.
Kutatás:
- Internáló táborok.
- Életmód az 50-es években.
- Életmód a 60-as, 70-es években.
- Koncepciós perek.
- Szamizdat irodalom.
Házi feladat:
„Családunk emlékei.”
Kiállítás rendezése.
Dokumentumok, képek tárgyi
emlékek az 56-os forradalomról.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Állampolgári
ismeretek
Egyéni felelősség
vállalás kialakítása,
csoportmunkán belül.
Bizalmon alapuló
kapcsolat
készségének
kialakítása.
A megismert
történelmi fogalmak
alkalmazása
élőbeszédben.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Az állam és polgára. Konferencia:
- Az Alkotmány részleteinek
A nyilvánosság.
feldolgozása.
- Hogyan képzelnének el egy
A politikai rendszer ideális államot?
intézményei.
Drámajáték:
Részvétel a
- Választás szervezése és
közügyekben.
lebonyolítása.
Emberi jogok –
társadalmi
kötelezettségek.
A gyermek jogai.

Vita:
A demokrácia működéséről a
magyarországi kormányzati
rendszer ismerete és a médiából
szerzett információk alapján.
A gyermeki jogok fontossága.
Házi feladat:
Beszámoló, interjú készítése a
helyi önkormányzat működéséről
(a polgármesterrel, képviselőkkel,
ügyintézőkkel vagy ügyfelekkel).
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Mindennapi élet, Olvasás és
életmódtörténet szövegértés
készségének
fejlesztése.

Tananyag

:
Visszaemlékezések a
lakóhely és környéke
történetéből.

Egyéni felelősség
vállalás kialakítása,
csoportmunkán belül.

Élethelyzetek a
Rákosi - és a Kádárkorban.

Bizalmon alapuló
kapcsolat
készségének
kialakítása.

Családom története a
20. században.

A megismert
történelmi fogalmak
alkalmazása
élőbeszédben

A 20. századi
tudomány és technika
vívmányai.
Világhírű magyar
feltalálók, felfedezők,
tudósok.

Ajánlott tevékenységek

Kiállítás:
-A lakóhely intézményeinek
története képek,
dokumentumok alapján.
- Előzetes gyűjtőmunka a
könyvtárban, az élethelyzetek
bemutatásához.
Kutatás:
Adatgyűjtés híres magyar
feltalálókról, felfedezőkről,
tudósokról!
Házi dolgozat:
- Családtörténet, vagy egy-egy
családtag bemutatása.

Diákjogok,
diákszervezetek a mai
Magyarországon.
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Témakörök
Összefoglalás,
brit tanterv
szerinti
elemzés.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Rendszerezés
képessége,
összefüggések
meglátása.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A négy éves tananyag
összefoglalása, időrendi
áttekintés („Mi történt
ebben az országban,
amikor akkor
Magyarországon ez
történt?).
A brit tanterv Key
Stage 3 összefoglaló
könyvének
legfontosabb
fejezeteinek átnézése.

Vetélkedők, kutatás, kooperatív
csapatmunkák, feladatlapok.
Filmnézés, egyéb források
tanulmányozása (pl.
amerikaiaknál Függetlenségi
nyilatkozat, Martin Luther
King beszédei, angol
történelemből I. Erzsébet-kori
források tanulmányozása).

A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló tudjon önállóan vázlatot készíteni, kiselőadást tartani egy megadott témáról. A forrásokat
tudja kritikusan értelmezni, az események mögött összefüggéseket találni. Képes legyen az önálló
véleményalkotásra. Legyen tisztában a kulturált vita szabályaival.
Ismerje a tanult alapvető magyar és egyetemes történelmi események időpontját, azok
egyidejűségét, egymásra hatását. A történelmi változások térbeli hatását tudja nyomon követni a
térképeken. Ismerje lakóhelye történetének meghatározó eseményeit.
Ismerje a mai Magyarország politikai rendszerének felépítését, működését. Lássa a demokrácia
előnyeit a diktatúrával szemben. Legyen tisztában a gyermeki jogokkal.
A tanuló legyen képes összefoglalni az egyes témakörök legfontosabb tudnivalóit mindkét nyelven.
Tankönyvek, segédletek:
Angol nyelvű tananyagok
5-6-7-8. évfolyam: Magyarics Péter: History, Konsept-H Kiadó
─ évfolyam: Walter Robson: Access to History -sorozat: Rome the Empire, Oxford University
Press
─ évfolyam: Ian Dawson & Paul Watson: Medieval Realms 1066-1500, Oxford University
Press
6. évfolyam:Walter Robson: Medieval Britain, Oxford University Press
6. évfolyam: James Green: Native Peoples of the Americas, Oxford University Press
7.évfolyam: Jon Creswell&Peter Lawrence: Expansion, Trade and Industry, Oxford
University Press
7-8. évfolyam: Neil Demarco: Britain and the Great War, Oxford University Press
8. évfolyam: Neil Demarco: The Era of the Second World War, Oxford Universiy Press
8. évfolyam: Walter Robson: The Twentieth Century World, Oxford University Press
Bármely kiadó akkreditált Key Stage 3-re vonatkozó tananyaga, pl. Lonsdale, Cambridge
Egyéb érdekességeket tartalmazó tanítási segédanyagok az egyes témákhoz,
forráselemzésekhez.
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Magyar nyelvű tananyagok
Bármely akkreditált tankönyvcsalád használható.
Például:
Horváth Andrea – Történelem 5-6-7-8., Mozaik Kiadó
A Nemzeti Tankönyvkiadó akkreditált tankönyvsorozata mind a négy osztályra vonatkozóan.
8. évfolyam: Bihari Péter: A 20. század története fiataloknak, Holnap Kiadó, 1992.
Egyéb tanítási segédanyagok, például a Mozaik Kiadó „Ezt is tudni akarom!” sorozatából a
Lovagok című könyv (írók: Freya Stephan, Kühn Franke Lock).
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VI. 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.

VI. 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.
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VI. 1. 1. Természetismeret
5-6. évfolyam
Heti óraszám: 2 tanóra
Bevezető

Programunkban a természetismeret tantárgy oktatása lehetséges a szaktanárok párban történő
tanításával és osztálybontással is, ahol az osztály egyik felének a külföldi, másik felének a magyar
szaktanár tartja a tanórákat és hetente a két pedagógus csoportot cserél.
A természetismeret tantárgy szervesen folytatja a kezdő szakaszban (1-4. évfolyam.) megvalósított
természettudományos nevelést.
Az előismeretek feltárását követően továbbépíti a már kialakult tudást, amennyiben az alkalmas
erre, és elkezdi a tudásrendszer szükséges továbbfejlesztését.
A természettudományos nevelés korosztályi jellegzetességei:
E nevelő, fejlesztő munka alapszemlélete, hogy az 5-6. évfolyamon tanuló is átfogóbb elvek
elképzelések, segítségével magyarázza, elemezze, és jellemezze a természeti környezet (bel-és
külvilág) jelenségeit.
A hatékony fejlesztés érdekében alapvető tényként kell elfogadnunk, hogy a gyermek nem passzív
befogadója az új ismereteknek, hanem aktív értelmező rendszerrel, s ennek megfelelően előzetes
tudással rendelkezik. E tapasztalatokból kiindulva lehet csak hatékonyan megszervezni az adott
feladatkörben az oktatási feltételrendszert, környezetet. Így közelíthetjük meg azt a korszerű
nevelési célt, hogy a gyermek ne formális, hanem működő tudás birtokába jusson.
Alapozni kell arra a tényre, hogy az előzetes tudását mozgósítva a gyermek képes az információk
feldolgozására, előrejelzésre, cselekvésének irányítására, de ezt gyakran nem képes megfogalmazni,
a fogalmi rendszerek fejlődésének adott állapotában.
Jellemzők:
A természetismeret tárgyak oktatása során hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tanulók ne csak
ismereteket szerezzenek a tantárgyak témaköreiben, hanem az ismeretek birtokában képesek
legyenek azokat alkalmazni is a mindennapi életben.
Környezettudatos szemlélet kialakítása és aktív közreműködés ösztönzése környezetvédelmi
témákban. Például a tanuló saját környezetében törekedjen környezettudatos viselkedésre (pl. papír
újrafelhasználása), a növények és állatok, vizek, levegő tisztaságának védelmére.
A fogyasztóvédelem érdekében a reklámokkal szembeni kritikus fogyasztói szemlélet kialakítása,
környezettudatos vásárlás szorgalmazása történik. A természettudományos nevelés szerves része a
szabadban történő tevékenységek, ezért külön tantervként közöljük a természetjáró kör tananyagát.
A tantermi kísérletek élvezetesebbé tehetők Fodor Erika természetismereti kísérletgyűjteményével,
melyet alapítványunk megvásárolt és minden tanuló számára elérhetővé tesz. A gyűjtemény
segítségével lehetővé válik, hogy a cipősdoboz méretű természetismereti készlettel akár minden
tanórán kísérleteket végezzenek a tanulók. A nemzetközi tanterv kiemelt jelentőséget tulajdonít a
kísérleteknek.
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Célok és feladatok:
A 6-12 éves korosztály természettudományos nevelésének egységet kell képeznie és át kell fognia a
terület ismeretrendszerének egészét: az élő és élettelen természettel kapcsolatos ismereteket,
képességek, készségek, attitűdöket egyaránt.
Gyermekközpontú megközelítést és kellően motiváló környezetet kell biztosítani az életkori és
egyedi sajátosságoknak megfelelően. Figyelembe kell venni az új tudáselemek feldolgozásának,
befogadásának kontextus függését.
A megismerési folyamatokkal kapcsolatos tudás továbbépítését folytatni kell a kezdő szakaszhoz
kapcsolódóan: az előzetes elképzelés megfogalmazása, hipotézisalkotás, egyszerű megfigyelések,
vizsgálatok tervezése, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése szövegalkotással, rajzban,
a tapasztalatok elemzése, értelmezése, magyarázata. Az információ kezelés elemi ismeretei
(ismeretszerzés, tájékozódás), alapvető módszereinek gyakorlása szükséges. Probléma megoldási
feladatokon a tudástranszfert segítjük elő.
Az egyes tartalmi egységek, problémák feldolgozása során a részfeladatok megszervezésénél az
alapkészségeket - úgymint olvasáskészség, íráskészség, elemi számolási készség, elemi rendszerező
képesség – az alapozó szakaszban is folyamatos fejlesztési szempontnak kell tekintenünk.
Javasolt a foglalkozások egy részét a szabadban tartani. Amennyiben a szabad téri foglalkozások
lehetősége korlátozott, különösen célszerű az osztályteremben élősarkot kialakítani. Komplex
megközelítést nyújtó tematikus napok helyszínének és programjának megtervezése is előzetes
tervező munkát kíván (kirándulás és vizsgálódás védett/nem védett erdei, nyílt füves és vízi
életközösségben; kirándulás hazánk nagy tájainak védett területeire; múzeumi foglalkozások;
vetélkedők szervezése). Az iskola környékén, udvarán tervezett vizsgálódások mellett erdei iskola
szervezésével is elősegíthetjük a helyi igényeknek megfelelő tantárgyi integrációs törekvések
választott formáját.
Az ajánlott tevékenységek számos lehetőséget nyújtanak az önálló munka mellett a kooperatív
technikák alkalmazására. A feladatok szervezése, megfogalmazása során javasolt előtérbe helyezni
a játékos formákat: a feladat - és problémamegoldás, élményt nyújtó, motiváló elemekben gazdag
legyen.
A szükséges ismeretek, képességek, attitűdök fejlesztése, kialakítása tartalomba a ágyazottan
folyamatos. A képességfejlesztési célokat lényegében az „Ajánlott tevékenységek”- hez rendelten
részletezzük A „Fejlesztendő képességek, kompetenciák” rovatban csak az adott esetben kiemelt
fejlesztési feladatokat jeleztük.
Az 5. és 6. évfolyam tanévekre bontott konkrét programja a fejezetekbe szerkesztett program
eleminek figyelembevételével - a helyi igényeknek, sajátosságoknak megfelelően – alakítható ki.
Ezzel összefüggésben választhatók ki a megfelelő tankönyvek és más tanulást segítő eszközök.
A tanítási folyamat tartalmi
feladatainak szervezése tevékenységközpontú megközelítést
alkalmazva részben, vagy teljesen feloldhatja a diszciplináris kereteket a természetismeret
tantárgyon belül.
Az értékelés elvei:
Elvi alapvetésnek tekinthetjük, hogy a gyermek tudása absztrakt szinten van jelen és fokozatosan
telik meg tartalommal, alakulnak ki a tudáselemek közötti kapcsolatrendszerek a fogalmi fejlődés
során. A természettudományos fogalomrendszer folyamatos fejlesztésére van szükség.
Ennek első lépése az adott fogalom alapjainak felszínre hozása (a tanuló tudja körülírni,
megfogalmazni az előzetes elképzelését), majd a tanult összefüggésekben, ismert helyzetekben
tudja egyre pontosabban használni a fogalmat. A következő lépésben a már helyesen használt
fogalmat tudja meghatározni (nem megtanult definícióként), egyre differenciáltabban elhelyezni a
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fogalmi rendszerében.
Az előzetes elképzelések felszínre hozása, továbbfejlesztése céljából kerüljön középpontba
kooperatív tevékenység során az elképzelések összehasonlítására, megvitatására, egyszerűbb
megfigyelések, vizsgálatok elvégzésére nevelés.
A tanulók tudását a felmérő dolgozatokon kívül a tanórákon, a kísérletekben, vizsgálódásokban való
aktivitás alapján is értékeljük. Angol nyelven is le kell tudnia írni szóban is írásban a legfőbb
jellegzetességeket, folyamatokat a tanulónak, de nem szükséges olyan mértékű árnyalt
meghatározás, mint a magyar nyelvben. Külön értékeljük a tantárgyi tudást, órai aktivitást mindkét
nyelven és a tananyag lényegének angol nyelven történő prezentálását, a szakszóanyag tudásának
mértékét.
Nagy témakörök:
- Élet a házban és a ház körül
- Az anyag tulajdonságai, változásai
- Kölcsönhatások, változások
- Kalandozás időben és térben
- Életközösségek, mint rendszerek
- Testfelépítésünk és életműködéseink, egészségünk

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

234

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök
Élet a házban és a ház
körül.

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Összehasonlító és
megkülönböztető
képességek.

A kertek jellemző
növényei: zöldségfélék
és gyümölcsök,
dísznövények
tanulmányozása.

Látogatás
gyümölcskertbe.
Gyümölcsszüret.
Gyümölcsfák
tulajdonságai.
Zöldségfélék
jellegzetességei.

Gyümölcsfák
felismerése lényeges
megkülönböztető
jegyeik alapján.

A növényi szervek
jellemzőinek
megfigyelése,
ábrázolása.
Részek megfigyelése,
összehasonlítása –
Oksági összefüggések a
azonos növény esetén
zöldség - és
különböző metszési
gyümölcsfélék
irányokból, illetve
származása, igénye,
különböző növények
termőhelye,
azonos részei esetén.
termesztése és
szerveinek felépítése, Kép és valóság
működése és
összevetése. Kép-és
élettartama között.
ábraelemzés,
szövegértelmezés.
Azonosítás,
csoportosítás,
rendszerezés különböző
szempontok alapján,
képek vagy élő növényi
részek segítségével.
Hajtatás, csírázási
folyamat megfigyelése,
tapasztalatok irányított
rögzítése rajzban, és
szövegalkotással.
Növényi részek
vizsgálata pl.
burgonyagumó
keményítőtartalmának
vizsgálata Lugol
oldattal, egyszerű
mikroszkópos vizsgálat,
C vitamin tartalom
kimutatása. A
tapasztalatok rögzítése.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Növények a kertben.

Megfigyelés, leírás,
összehasonlítás,
kísérletezés.

Tananyag

Növényi eredetű
anyagok vizsgálata.
Kísérletek
növényekkel.

Kártevők.

Kártevők – a biológiai
Rendszerezés.
rendszerben és az
ember életében
Analizálás,
betöltött helyük
szintetizálás képessége. alapvető értelmezése –
a vegyszermentes
termesztési
lehetőségek.
Peronoszpóra, monília,
alma-, szilvamoly és a
káposztalepke kártétele
és az ellene való
védekezés formái.
A földigiliszta, a
májusi cserebogár,
burgonyabogár
testfelépítése,
életmódja, kártétele és
az ellene való
védekezés.
Gyűrűsférgek,
ízeltlábúak, rovarok,
bogarak közös
jellemzői.

Madarak.
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Madárvédelmi,
madártelepítési
alapismeretek.

Ajánlott
tevékenységek
Kísérlettervezés: pl. C
vitamin tartalom
barnulási folyamatok
összefüggésének
vizsgálata, a módszer
és az eredmények
rögzítése rajz, rövid
leírás,
következtetések.
(Analógia keresése: C
vitamin egészségünkre
gyakorolt hatása és
vizsgált növényi
részeken tapasztaltak
között – transzfer
lehetősége.)
A tanult növények
körében rendszerező,
összefoglaló,
képességfejlesztő
feladatok játékos
vetélkedő keretében.
(Azonosítási feladatok
különböző
érzékszervekkel,
ábrázolási, kép-és
szövegértelmezési
feladatok; elemi
vizsgálatok.)
Koncentráció
lehetőségei a
művészetekkel.
Összefüggések
keresése a kártevők
életmódja, kártétele
és a gombakártétel
és az időjárás között.
A vegyszermentes
védekezés
fontosságának
tudatosítása.
Madárvédelem
évszakhoz kötődő
tennivalói.

236

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Kertművelés.

Gondoskodás
képessége.

Kertművelés.

Iskolakert kialakítása.
Biokert.
1. Ismerkedés a kerti
szerszámokkal, azok
használatával (tantárgyi
kapcsolat: technika és
életvitel).
2. A föld felásása,
megforgatás felnőttek
segítségével.
3. Gereblyézés.
4. Ágyások kialakítása
(lehetséges, de nem
feltétlenül szükséges).
5. Ültetés.
6. Locsolás.
7. Gazolás.
8. Kapálás.
9. Szüretelés.
Gombapince látogatása.
Tavasszal nyíló
hagymás virágok
ültetése ősszel: pl.
krókusz, hóvirág,
tulipán, nárcisz, jácint.
(pl.: Jácinthagyma
hajtatása novemberben:
a hagyma elültetése
virágcserepekbe, hűvös
helyre, pl. ablakok közé
téve letakarva, amíg
megjelenik az első
jácint). Növények,
szárítása, préselése
(tantárgyi kapcsolat:
technika és életvitel.)
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Kertművelés.

Kerti szerszámok
használata. Növények
szakszerű
gondozásának
képessége.

Növények ültetése,
gondozása a
gyakorlatban.

Dughagyma ültetése
ősszel vagy tavasszal.
Áttelelő saláta ültetése
(pl. Nansen fajta)
szeptember közepéig,
átteleltetés, palántázás
(3-4 leveles korban).
Petrezselyem ültetése
ősszel vagy kora
tavasszal, sárgarépa
vetése tavasszal (rövid
tenyészidejű). Hónapos
retek ültetése tavasszal
magról. Szedése:
májusban. Spenót
vetése szeptemberben
(pl. Spokane fajta).
Szedése: tavasszal.
Zöldborsó (pl. Petit
Provencal) vetése
október második
felében, átteleltetés,
vagy korai borsó vetése
kora tavasszal.
Látogatás üvegházba:
paprika, paradicsom.
Fűszernövények
ültetése tavasszal.
Szendvicsek, saláták
készítése a szedett
termésekből.
Szamóca ültetése
szeptember elején (eper
inda végén lévő kis
szamóca palánta.
elültetése). Ribizlibokor
ültetése ősszel. Bodza
virágának, később
termésének gyűjtése
kirándulásokon.
Komposztálás.
Szörpök, lekvárok,
kompótok, aszalt
gyümölcsök készítése a
szedett termésekből.
(Tantárgyi kapcsolat:
technika és életvitel.)

Kertészeti
alapismeretek.

Kerti növények
felhasználása.

Talaj vizsgálata.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Állatok a házban és a
ház körül.

Képességek,
kompetenciák
Gondoskodás
képessége.

Tananyag
Legismertebb
háziállataink:
kutya, házimacska,
házisertés, ló,
szarvasmarha,
házityúk, házikacsa
testfelépítése,
életmódja és
hasznosítása.

Az álllatok és az ember
viszonya.
Állatokkal szemben az
emberséges bánásmód
igényének és
gyakorlatának
kialakítása.
Az állati eredetű
tápanyagok
táplálkozásban betöltött
Rendszerező képesség szerepe. Helyes
fejlesztése.
fogyasztói magatartás
tudatosítása.
Tanulói önállóság
fejlesztése a
vizsgálódások
végzésében, a
tapasztalatok
rögzítésében.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Állattartás
alapismeretei.

Ajánlott
tevékenységek
Projekt: A háziasítás
története –
kutatómunka az
interneten,
könyvtárban.
Látogatás háziállat
bemutatón, tanyán,
állatkertben,
nemzeti parkban.
─ Az állatok és az
ember viszonya
─ Háziasítás, magyar
házi állatfajták –
felismerés, rövid
szövegfeldolgozási
és ismertetési
feladatok.
Állatcsoportok közös
tulajdonságainak
összegyűjtése, lényeges
jegyek kiemelése.

Kooperatív
csoportmunka:
Az angol
nyelvterületeken élők
háziállatai.
Háziállatok felismerése
küllemi sajátosságaik
alapján.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák
Megfigyelő képesség.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
Állatok szervezetének
alapvető felépítésének
és működésének
jellegzetességei
(struktúra- funkció
elemi összefüggéseialkalmazkodási
jelenségek vizsgálata
életmódhoz,
élőhelyhez), környezeti
igények
összefüggéseinek
felismerése, ok-okozati
kapcsolatok feltárása.
─ Állati eredetű
anyagok vizsgálata,
balesetmentes
eszközhasználat.
Megfigyelés,
rögzítés, értelmezés.
─ Kép - és
ábraelemzés,
ábrakészítés.
─ Szövegértelmezés és alkotás
gyakorlása (pl.
Kedvenc
háziállatom).

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák
Lényegkiemelő,
problémamegoldó,
kritikai,
együttműködési,
kommunikációs.
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Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
Információgyűjtés,
fogalmazás és
ismertetése.
(Különböző
információforrások
felhasználása a
demonstrációhoz,
gyűjtőmunkához.)
─ Összehasonlítás,
lényegkiemelés,
szabályalkalmazás,
csoportosítás főbb
jellemzők - ábrák
képek alapján, majd
általánosítás,
szabályalkotás.
─ Szaporodás és
ivadékgondozás fejlődés
átalakulással és
anélkül: az
ízeltlábúak,
madarak, emlősök
egyedfejlődésének
lényegi
jellemzőinek
megfigyelése
multimédiás
eszközök, vagy élő
példa alapján.. A
tapasztalatok
rögzítése,
értelmezése.
─ Tudástranszfer
elősegítése: nem
tanult példa/példák
fenti szempontú
elemzése,
besorolása. A tanult
példák alapján a
nem tanult állat
jellemzőinek
előrejelzése, majd
összevetés a
tapasztalatokkal.
Esetleges eltérések
magyarázata.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
Projekt:
Kiemelkedő tudósok
munkássága (Pasteur,
Hőgyes Endre, Koch
Róbert).

Témakörök
Az anyag és
tulajdonságai,
változások a
környezetünkben

Képességek,
kompetenciák
Problémamegoldó,
együttműködési,
kommunikációs.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Legfontosabb
tulajdonságok
értelmezése.

A hétköznapokból
ismert anyagok
tulajdonságainak
megfigyelése,
összehasonlítás,
csoportosítás.
Hosszúság és
tömegmérés.

Anyagfogalom
kiterjesztése a fényre.
Anyagfogalom
kiterjesztése a
levegőre, majd a
gázokra.

A levegőnek, a
gázoknak (pozitív)
tömeg és súly
tulajdonítása.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Kritikus fogalmi
váltásokat elősegítő
megfigyelések,
vizsgálatok; a
megfigyelések,
tapasztalatok és azok
előzetes
elképzelésekhez való
viszonyának saját
szavakkal történő
megfogalmazása, és
írásbeli rögzítése;
törekvés az eltérések
magyarázatára.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák
Problémamegoldó,
lényegkiemelő,
együttműködési,
kommunikációs,
szövegalkotási.
Narratív.

Tananyag
A súly és a tömeg
fogalmának
elválasztása a
szilárdság és
keménység
fogalmától.
Az anyag
folytonosságáról
alkotott „gyermektudományi”elképzelések feltárása, a
részecskekép
kiépítése
Halmazállapotváltozások.
A hőterjedés módjai.

A hőmérséklet és
mérése.

A sűrűség fogalom
fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Ajánlott
tevékenységek
A fénnyel
kapcsolatos elemi
vizsgálatok és
értelmezésük.
A levegő (gázok)
anyagként való
értelmezésének,
összetételének
vizsgálata (pl.
befőttes üveggel
fedett térben a
NaCO3 vizes
oldatán úszó
gyertya égése –
vízszint növekedés
megfigyelése;
oxigén előállítása
hatása a parázsló
gyújtópálcára).
A tömeg és a súly
tulajdonítását célzó
vizsgálat
megfigyelése,
végzése; a
légnyomás hatását
szemléltető
vizsgálatok, a
légnyomás
értelmezése.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Problémamegoldó,
lényegkiemelő,
együttműködési,
A gázok hőtágulása.
kommunikációs,
szövegalkotási,
narratív.
A szél és a csapadékok,

Folyadékok és szilárd
testek hőtágulása.

Ajánlott
tevékenységek
A szél
keletkezésének
értelmezése,
szélirány-jelző
készítése.
Csapadékok
képződését
modellező
vizsgálatok
értelmezése,
csapadék mérése.
A folyadékok
hőtágulását
szemléltető
vizsgálat
értelmezése; a
hőmérő
használatának
gyakorlása, a
hőmérő működési
elvének megértése.
A víz eltérő
viselkedésének
megfigyelése és
összekapcsolása
természeti
jelenségekkel.
Fémek
hőtágulásának
vizsgálata.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Kölcsönhatások.

Problémamegoldó,
lényegkiemelő,
kommunikációs,
szövegalkotási,
narratív,
életvezetési.

Alapvető fizikai
kölcsönhatások.

Az alapvető fizikai
kölcsönhatások
szemléltetése,
modellezése,
jelenségszintű
vizsgálata
(mágneses,
elektromos
kölcsönhatások
termikus,
mechanikus,
optikai,
gravitációs).
Tapasztalatok
rögzítése.

Az energia.

Problémamegoldó,
lényegkiemelő,
együttműködési,
komplex
információk
kezelése, narratív,
döntési,
életvezetési.

Az energia
fogalma, a testek
energiájának
változása
kölcsönhatás
közben.

Energiaváltozások
vizsgálata termikus
és mechanikai
kölcsönhatások
közben, az energia
megmaradás
értelmezése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Energiaforrások,
energiatakarékosság.

Meg nem újuló és
megújuló források –
az energiafajták,
átalakulások
megfigyelése a
témafeldolgozás
során.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Napi és évi
ritmusok.
A Föld, mint égitest.

Ritmusok:
összefüggések az élő
és élettelen tényezők
között.
Komplex
információk
kezelése,
matematikai,
problémamegoldó,
lényegkiemelő,
döntési,
szövegalkotás
képessége.

Ajánlott tevékenységek

Napszakosság és
évszakosság – a napi
és évi ritmusokról
szerzett előzetes
tapasztalatok
feltárása,
rendszerezése,
fogalmi
pontosítások.
A Föld mozgásainak
modellezése,
összefüggés
értelmezése a napi és
évi ritmusokkal.
Az időjárás
elemeinek mérése és
rögzítése, ábrázolása
(diagramkészítés),
értelmezés.
A közvetlen
környezetben
megfigyelhető napi
és évi ritmusok
szerinti változások
megfigyelése, a
tapasztalatok
rögzítése.
Összefüggés
megláttatása az
élőhelyi tényezők
értékeinek napi ill.
évi ritmus szerinti
megváltozása és az
élővilág
jelenségeinek
ritmikus változásai
között.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

246

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

A levegő hőmérséklete Megfigyelés, leírás.
és mérése.
A szél és a csapadék.
Időjárási térképek
vizsgálata.

Az időjárás és az
éghajlat.

Hazánk éghajlata.

A Föld éghajlata.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Az időjárás elemeinek
térbeli és időbeli
változásai,
kölcsönhatásai.
Kísérletek a
természetben
tapasztalható
jelenségekre, folyamatok
modellezésére.
Az időjárás és az
éghajlat:
Meteorológiai jelentés
elemi értelmezése.
Időjárási szélsőségek –
gyűjtőmunka,
poszterkészítés.
Problémamegoldó,
információkezelés-ésHazánk éghajlatának
jellemzése az egyes
feldolgozási,
éghajlati elemek
komplex
vizsgálatával.
információk
kezelése.
A Föld éghajlata.
Európa éghajlata.
Az éghajlati övezetek
kialakulásának
modellezése.
Az éghajlati övezetek
jellemzése – utazás a
Földön.
Információkereső és
feldolgozó feladatok,
gyűjtőmunka,
poszterkészítés,
multimédiás források
alapján útleírás –
szövegalkotási feladat.
Az éghajlat meghatározó
tényezők alakulásának
megfigyelése, Európa
éghajlatai. Utazás
Európában,
információgyűjtés,
poszterkészítés.
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Témakörök

Az erdő élete.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Komplex információk
kezelése,
lényegkiemelő,
problémamegoldó,
kritikai.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Az erdők jellemző
élőlényei.

Multimédiás
adathordozók
segítségével tájékozódás
a hazai erdőkről/ erdei
kirándulás-helyszíni
megfigyelések,
vizsgálatok (élőhelyi
tényezők egyszerűbb
Az erdő növényei és a mérése, a mérési
eredmények rögzítése,
gombák.
értelmezése).
Az erdők jellemző
növényei.
Erdőalkotó fák,
cserjék, virágos és
virágtalan aljnövények
testfelépítésének,
életműködéseinek
megfigyelése, vizsgálata:

Lényegkiemelő,
problémamegoldó,
kommunikációs,
együttműködési,
komplex információk
kezelése,
szövegalkotási,
narratív.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Lényegkiemelő,
problémamegoldó,
kommunikációs,
együttműködési,
komplex információk
kezelése,
szövegalkotási,
narratív, kritikai.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Az erdők állatai.

az erdőalkotó fák, a
kéreg, levélformák,
termések felismerése,
ábrázolása, azonosítása,
összehasonlítása, –
játékos felismerési
feladatok, fajismeret
az erdő megújulása,
magonc fejlődésének
megfigyelése,
cserjék – fajismeret
bővítése,
az aljnövényzetet
alkotó lágyszárúak,
gombák vizsgálata
(virág, spóra, moha
növényke) mikroszkópos
vizsgálata. Ábrázolás,
ábrafelismerés.
Kitartószervvel
rendelkező növények
hajtatása.
Koncentráció
művészetek és magyar
nyelv és irodalom
műveltségterülettel.

Hazai erdőtípusok

Problémamegoldó,
komplex információk
kezelése,
szövegalkotási,
narratív,
kommunikációs,
együttműködési,
döntési.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Komplex információk
kezelése,
problémamegoldó,
szövegalkotási,
narratív, kritikai,
életvezetési.

Lényegkiemelő,
információszerzés és –
feldolgozás,
problémamegoldás,
együttműködési,
kommunikációs,
kritikai, döntési,
életvezetési

Tananyag

Az erdő, mint
életközösség.

Ajánlott tevékenységek

Az erdő jellemző
állatainak testfelépítése
és működése közötti
összefüggések, feltárása,
alkalmazkodási
jelenségek feltárása és
értelmezése; szaporodási
módok.
Az erdei állatok, állati
életnyomok
tanulmányozása
(szarvasagancs, lábnyom
kiöntése, bagolyköpet,
fog- és koponya
maradványok helyszíni
ill. tantermi
tanulmányozása)
Látogatás természet
tudományi múzeumba,
vadasparkba).
Az erdők
kialakulásához
szükséges élőhelyi
tényezők és az éghajlat
összefüggéseinek
feltárása (zonalitás) –
hazai erdőtípusok és
előfordulásuk
tanulmányozása, film,
kép, ábra és tematikus
térképelemzés.

Komplex információk
kezelése,
lényegkiemelés,
problémamegoldás,
kritikai,
együttműködési,
kommunikációs,
életvezetési.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Komplex információk
kezelése,
lényegkiemelés,
problémamegoldás,
kritikai,
együttműködési,
kommunikációs,
életvezetési.

Tananyag

Kölcsönhatások, az
erdő, mint rendszer.

Önszabályozó
folyamatok a
rendszerben

Ajánlott tevékenységek

Az élőhelyi tényezők
függőleges irányú
változásának
megfigyelése, mérése,
vizsgálata – az erdő
szintjei közötti
összefüggése feltárása
(zárt és nyíltabb
lombkorona szerkezet
következményeinek
megfigyelése, belátása).
Egyszerű
talajvizsgálatok,
összehasonlítás, okokozati összefüggések,
kapcsolatok feltárása az
élőhelyi tényezők
alakulása között.
A hazai erdők
története-pillantás a
múltba – az éghajlati,
élőhelyi tényezők
változásának hatása
(jelenségszint).
A mesterséges és
természetes erdők főbb
jellemzőinek
összehasonlítása
(jelenségszint).
Az emberi beavatkozás
hatásai – előismeretek
összegyűjtése,
információgyűjtés,
rendszerezés, ok-okozati
viszonyok feltárása,
környezet barát
erdőgazdálkodás
lehetőségeinek
megvitatása (természetes
gazdálkodás, egykori
létező formáinak
feltárása – koncentráció
magyar irodalom,
művészetek).

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Az emberi beavatkozás
hatásai – előismeretek
összegyűjtése,
információgyűjtés,
rendszerezés, ok-okozati
viszonyok feltárása,
környezet barát
erdőgazdálkodás
lehetőségeinek
megvitatása (természetes
gazdálkodás, egykori
létező formáinak
feltárása – koncentráció
magyar irodalom,
művészetek).
Helyes viselkedés a
természetbenszabályalkotás.
Az évszakos változások
megfigyelése,
értelmezése.
Az állati kommunikáció
típusainak megfigyelése,
szerepének értelmezése,
kódolás-dekódolás
szemléltetése, be- és
rávezető játékok.
Táplálkozási és egyéb
kölcsönhatások feltárásatáplálkozási láncok,
hálózatok alkotása.
Az egyes életmódtípusok
meghatározása a
kapcsolatrendszerben,
csoportosítás.
Az anyagkörforgás
felismerése, ábrázolása,
a rendszerszerű működés
alapjainak megértése
(jelenségszint).
Az erdei életközösségre
önmegőrző képessége és
annak határai (emberi
beavatkozás) konkrét
példák segítségével.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Az ember
szervezete.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Lényegkiemelő,
problémamegoldó,
kommunikációs,
együttműködési,
matematikai,
kritikai.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Az ember
szervezete, mint
rendszer.

Ajánlott
tevékenységek
Az emberi szervezet
főbb funkcionális
egységeinek és
életműködéseinek
szemléltetése,
modellezése.
Az ember alapvető
működési egységei
a sejtek, kész
preparátumok
mikroszkópos
vizsgálata –
bemutatás; a
mikroszkóp
nagyításának
megértése analógiák
alapján-egyszerű
számítások.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

A bőr.

Szervezetünk felépítése
és
működése,
az
egészség.

Lényegkiemelő,
problémamegoldó,
A mozgás.
matematikai,
kommunikációs,
együttműködési,
kritikai,digitális.
Információszerzés és feldolgozás, digitális,
döntési, életvezetési,
szövegalkotási,
narratív.
A táplálkozás.
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Ajánlott
tevékenységek
A
bőr
alapvető
felépítése és működésealapvető
struktúra
funkció, összefüggések
feltárása,
ábraértelmezés,
filmelemzés,
szimuláció; kapcsolat a
bőr
egészségvédelmével
(játékos feladatokkal).
A mozgásszervrendszer
alapvető felépítésének
és
működésének
összefüggései
megfigyelésekkel
(csontváz,
és
izomrendszer
felépítését
és
működését szemléltető
eszközök, multimédiás
szimuláció
alkalmazása),
elemi
vizsgálatokkal (csont
oldása savban, pl. kóla
foszforsav tartalmának
hatása).
Hely
és
helyzetváltoztatás
bemutatása,
jelenségszintű
összehasonlítása.
Mozgásszervi
problémák és aktív
megelőzésük
a
napirend kialakításával.

254

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Lényegkiemelő,
problémamegoldó,
matematikai,
kommunikációs,
együttműködési, kritikai,
digitális,
információszerzés és
feldolgozás, digitális,
döntési, életvezetési,
szövegalkotási, narratív

Lényegkiemelő,
problémamegoldó,
matematikai,
kommunikációs,
együttműködési, kritikai,
digitális,
információszerzés és
feldolgozás, digitális,
döntési, életvezetési,
szövegalkotási, narratív

Tananyag

A mozgás szerepe,
jelentősége az egészség
megőrzésében demonstratív
erejű, játékos feladatok (pl.
„karikatúra pályázat”) a XXI.
század információs
társadalmában terjedő
életmódproblémák,
egészségkárosító hatások
beláttatására, megelőzésüket
célzó viselkedési formák
beépítése a napi
életritmusban – koncentráció.
A táplálkozási szervrendszer
A légzés
elemi felépítése, főbb
részeinek feladatai a táplálék
feldolgozásban. (Az ember
belső szerveinek
elhelyezkedését bemutató
eszköz, makett használata,
multimédiás szimuláció).
Élelmiszer, táplálék és
tápanyag fogalmának
Az anyagszállítás. elkülönítése a megértés
szintjén (Csomagolások
feliratainak, alapvető
megismerése, elemzése –
egészség, fogyasztó- és
környezetvédelem játékos
feladatokon.)
Emésztőmirigyek
tevékenységének
gyakorlatias modellezése (pl.
Az
kenyérhéj majszolásaanyagkiválasztás.
tapasztalatok, egyszerű
magyarázatok), a máj
szerepe, a bélbaktériumflóra
jelentőségének elemi
Szaporodás.
megértése.

Szabályozó
működéseink.
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Ajánlott tevékenységek

Az egészséges táplálkozás
tápanyagcsoportok helyes
arányának megismerése,
vitaminok, ásványi anyagok,
rostok jelentőségének
szerepe – gyakorlás játékos
feladatokkal – pl. egyszerű
étlap elemzése, készítése.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Szent-Györgyi Albert és a Cvitamin összefüggésének
ismerete. A C-vitamin
általános sejtvédő hatásának
modellezése (pl. zöldségek,
gyümölcsök barnulásának
vizsgálatával,
megfigyelésével.)

A továbbhaladás optimális feltételei:
Az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten, módon a tanuló legyen képes konkrét anyagok,
élőlények, valamint egyszerű jelenségek megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére,
értelmezésére, valamint a vizsgálatok során a kísérletezés és a balesetmegelőzési szabályait
betartására. Legyen képes az információ-kezelési, problémamegoldási feladatokban a lényegest a
lényegtelentől elválasztani. Legyen képes a tapasztalatok és az előzetes elképzelések, hipotézisek
viszonyát saját szavaival megfogalmazni, értékelni. Legyen képes a tanult jelenségek elemzése,
értelmezése során kiépült tudást nem tanult helyzetekben egyszerű problémák megoldása során
alkalmazni, előrejelzéseket tenni. Tudja a gondolatait szövegalkotási feladatokban és szóbeli
ismertetések, rövid beszámolók során kifejezni. A feladatok, problémák megoldása során legyen
képes társaival alapvető kooperációra. Ismerje fel a csoportműködés problémamegoldásban
betöltött szerepét. Tudjon a kritikai gondolkodást fejlesztő feladatokban megfogalmazott állítások
mellett és ellen érveket megfogalmazni. Legyen képes konkrét szituációkban az érvek mérlegelését
követően döntést hozni. Tudjon a megfelelő attitűd kialakuláshoz szükséges, az életvitel korszerű
elemeit fejlesztő feladatokban– egészség, környezet, fogyasztóvédelmi – a személyiségjegyek
fejlődésére utaló viselkedésformákat mutatni.
Ismerje az anyag legfontosabb kvalitatív tulajdonságait. Tudjon alapvető csoportosításokat végezni.
Tudja a tömeg és a súly fogalmát elválasztani a szilárd és kemény fogalmától.
Fogalmi fejlődése során mutasson előrehaladást az anyag fogalmának kiterjesztésében (levegő,
fény). Az anyag tulajdonságainak, változásainak elemi magyarázataihoz tudja a részecskeképet
kötni. Ismerjen alapvető változásokat, tudja ezeket értelmezni, az oldódást és olvadást
megkülönböztetni. Legyen képes és anyag tulajdonságaival, változásaival az időjárási jelenségeket,
felszíni változásokat összekapcsolni. Tudjon a természetben működő alapvető kölcsönhatásokról,
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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ismerje a kvalitatív energiafogalmat, tudjon az energiaátalakulásokról, a megmaradás törvényéről,
az energiaprobléma alapjairól. Tudjon alapvetően tájékozódni a térben. Értse a térkép és a valóság
alapvető viszonyát, tudjon tájékozódni a lakóhely, Magyarország, Európa és a világ térképén,
Földgömbön. Tudja használni az idő fogalmát alapvető számításokban
Fogalmi fejlődése során mutasson előrehaladást a mozgás, mint mozgásállapotváltozás
megértésében. Tudja a természetben megfigyelhető ritmikus és haladó változásokat összefüggésbe
hozni az élőhelyi és éghajlatmeghatározó tényezőkkel, azok időbeli változásával. Legyen képes az
élőlények lényegi tulajdonságainak kiemelésére, adott szempontú csoportosításra. Értse az alapvető
összefüggéseket az élőlények testfelépítése és az életmód, élőhely között. Ismerje hazánk
jellegzetes élőlényeit, legyen közvetlen tapasztalata Magyarország jellegzetes életközösségeinek,
tájainak megismerésében. Értse az életközösségeket, mint alapvető rendszereket. Ismerjen példát a
rendszer elemei között érvényesülő alapvető szabályozási folyamatokra. Tudja összefüggésbe hozni
a rendszer önszabályozó képességét, az emberi beavatkozás hatásával és környezeti problémák
kialakulásával. Mutasson a problémákhoz aktív, a megelőzésére, kezelésére törekvő
környezettudatosság elemeivel bíró attitűdöt. Ismerje az emberi test alapvető részeit, s azok
működésben betöltött szerepét. Legyen tisztába a kamaszkori szervezet sajátosságaival. Mutassa az
egészségtudatos hozzáállás jegyeit. Az egészségmegőrzés, mint életvitelt meghatározó tényező,
legyen része a napi életritmus kialakításának. Az egyes témakörök legfontosabb tudnivalóit,
lényegét legyen képes összefoglalni a legfontosabb szakszókincs használatával.
Tankönyvek, segédletek:
A pedagógusok döntése szerint bármely angol és magyar nyelvű akkreditált tankönyv használható
tankönyvként, nem akkreditált anyagok tanítási segédanyagként. Az angol nyelvű autentikus
tananyagok közül a brit tanítási rendszer szerint a Key Stage 3-as szint tananyagai tartalmazzák
elsősorban a korosztálynak szóló feladatokat.
Magyar nyelvű tananyagként javasolt például a Mozaik és a Nemzeti Tankönyvkiadó ötödik és
hatodik osztályos akkreditált könyvei.
Angol nyelvű könyvként használható például:
Megyeri Veronika: Science 5; Konsept-H Könyvkiadó
Tóth Vera- Ocsenás Mária: Science 6; Konsept-H Könyvkiadó
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VI. 1. 2. Fizika

Bevezető
Öveges József kísérletei már több generáció számára tették lehetővé a kísérletezés segítségével
felfedezéseken alapuló ismerkedést a fizika világával. Programunkban is a magyar nyelvű
akkreditált tankönyv tananyagát Öveges professzor kísérletgyűjteményével ötvözve élvezetes,
felfedezéseken alapuló formában tanítjuk két nyelven, valamint azokat angol nyelvű autentikus
anyagokból vett érdekességekkel egészítjük ki.
Angol anyanyelvű és magyar szaktanárok tanítják a tantárgyat, leginkább bontott osztályos
formában, amikor az angol anyanyelvű pedagógus az osztály egyik felének tartja a tanórát, a
magyar szaktanár pedig az osztály másik felének. Következő tanórán, vagy a következő héten a két
pedagógus diákokat cserél, így minden tananyagrészt az egyik nyelven tanulják és a másik nyelven
összefoglalják a tanulók. Párban történő osztálytanítás is lehetséges.
A magyar és a Brit Nemzeti Alaptanterv összehasonlításánál arra a következtetésre jutottunk, hogy a
magyar tantervet vesszük alapul és minden témakör lényegét néhány mondatban angolul
összefoglalva rövid szószedettel együtt használjuk. Így biztosított, hogy mindkét nemzeti
alaptanterv elvárásainak megfelel a tanulók tudása, valamint a két különböző tankönyv
használatából eredő túlterhelést is elkerülhetjük. A legfontosabb szakterminológiát mindkét nyelven
elsajátítják a tanulók és receptív és produktív módon is használni tudják ezt a szókincset. A fizika is
azon tudományágak közé tartozik, amelyeknek az angol a legelterjedtebb nyelve, ezért az angol
nyelvű fizika tanulmányok jó alapot adhatnak a későbbi ilyen irányú továbbtanuláshoz.
A brit tantervnél a Key Stage 3 szintet vettük alapul és ennek megfelelően néhány apróbb dolog
bekerült még kerettantervünkbe a magyar tananyag kiegészítésére.
A többi két éven keresztül tanulandó természettudományos tantárgyhoz (kémia, biológia,
természetismeret) hasonlóan, a két tanév tananyagát egyben közöljük. Az iskola vezetőségének
döntése szerint lehet a rendelkezésre álló két éves összóraszámot elosztani a két tanév között.
Lehetséges több tanóra összevonásával tömbösített formában, projekt jelleggel is a tantárgy
tanítása. A sok érdekes kísérletet felhasználva ajánlott a tanórák összevonásával „fizikus napok”,
„természetismeret napok” (science days) rendezvények tartása.
Az alapítvány igény szerint angol anyanyelvű pedagógusokkal külön délutáni klubfoglalkozásokon
is élvezetes formában, akár a többi természetismereti tárgy tananyagához tartozó tevékenységekkel
ötvözve tud kísérleteken, felfedezéseken alapuló foglalkozásokat szervezni.
A fizika tantárgy tanítása lehetséges két tanéven keresztül heti másfél tanórában, vagy egy tanéven
keresztül heti három tanórában, vagy az egyik tanévben heti kettő a másik tanévben heti egy
tanórában. Blokkosított, projekt jellegű munkára adott idősávokban is feldolgozható a tananyag.
Jellemzők:
Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított környezetismeret, illetve
természetismeret tárgyak anyagára épül, azoknak szerves folytatása. A természettudományok közül
a fizika az, amely már az alapképzést nyújtó iskolában is érzékeltetni tudja a gyerekekkel, hogy a
természet jelenségei a matematika nyelvén leírhatók. A megismert törvények egyszerű
számpéldákon történő alkalmazása fontos részét képezi a fizika tanítása. A feladatmegoldás a
gyakoroltatáson túl szemléletformáló is lehet, ha a tanár olyan feladatokat is ad, hogy a kiszámított
eredmény utólag kísérletileg is ellenőrizhető legyen. Az ilyen feladatok tudatosítják a gyerekben,
hogy a fizika példa nem csupán matematikai feladvány, hanem a természet leírása, amelynek
eredménye valódi, mérhető adat. A törvények, jelenségek számításokkal történő alkalmazása mellett
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a tanulók által végzett kísérletek a leghangsúlyosabbak az órákon. Kiemelt szerepe van az
ismeretek, felfedezések gyakorlati életben való alkalmazásának is.
Célok és feladatok:
A fizika tanításának célja az általános iskolában a gyerekek érdeklődésének felkeltése a természet,
ezen belül a fizikai jelenségek iránt. Ez az érdeklődés jelentheti a tanulók későbbi
természettudományos műveltségének megalapozását. Egyszerű jelenségeken, alkalmazási példákon
keresztül mutatjuk meg, hogy a természeti jelenségek kísérletileg vizsgálhatók, megérthetők, és az
így szerzett ismeretek a hétköznapi életben hasznosíthatók.
A fizika tanórák akkor válhatnak élményszerűvé és ezáltal hatékonnyá, ha a tananyag bőséges
jelenség-bemutatásra, sok jól kiválasztott kísérletre épül.
A fogalmak bevezetésénél, a törvények megfogalmazásánál a lehető legegyszerűbben kell
fogalmazni. A fizikai fogalmak közül az általános iskolában azokra kell helyezni a hangsúlyt,
amelyek konkrét kísérleti tapasztalatokkal kapcsolatosak, túlzott absztrakciót nem igényelnek.
A fizikai fogalmak bevezetését, a törvények megfogalmazását lehetőleg mindig megfigyelésre,
jelenségek bemutatására, konkrét kísérletekre kell alapozni. Ennek során gondot kell fordítani arra,
hogy a tanulók kellő gyakorlatot szerezzenek a látott jelenség pontos megfigyelésében és
szabatosan el tudják mondani a látottakat. A kísérletek közül különösen értékesek azok, amelyeket a
tanulók önmaguk végeznek el.
A diákok számára a jelenségek megfigyelését, csoportosítását követően egyszerű kísérleteken át
érthetővé válnak a természet jelenségei. Megfigyeléseken, jelenségek bemutatásán keresztül jutnak
el a fogalmakig, törvényekig. Az eszközök, módszerek megismerésén át a fizika szerepének
felismeréséig jutnak el a diákok. A találmányok működési elveinek feltárása vezeti el a tanulókat a
technika történetének társadalmi kihatásaihoz. Fontos cél annak tudatosítása, hogy a fizikai
ismeretek a technikai fejlődésen keresztül döntő hatással vannak az ember életminőségére.
Ugyanakkor a fizikai ismereteket a természeti környezetünk megóvásában is hasznosítani lehet.
A fenti célokból adódóan feladat, hogy a tanulókban kialakítsuk a különböző lexikonok, képlet -, és
táblázatgyűjtemények és multimédiás oktatási anyagok használatának képességét. Vezessük rá a
tanulókat, hogy tudják, hogy a számítógépes világhálón a fizika tanulását, a fizikusok munkáját
segítő adatok, információk megtalálhatók. Cél, hogy értsék a diákok a szellemi fejlettségüknek
megfelelő könyvek, cikkek és televízió - rádióműsorok információit. További feladat, hogy
alakítsunk ki a tanulókban kritikai érzéket a tudományosan nem alátámasztott, „szenzációs
újdonságokkal”, elméletekkel szemben. Értékeljék a tanulók a természet szépségeit, tudják, hogy a
természetet, környezetünket védeni kell. Feladat, hogy a tanulókkal megismertessük a tananyag
természeti - környezetvédelmi vonatkozásait, hogy törekedjenek ezeknek alkalmazására.
Az értékelés elvei:
Mindkét pedagógus értékeli a tanuló fizika tantárgyi tudását, órai munkáját, aktív részvételét a
kísérletekben, csoportmunkákban, projektekben, valamint külön értékelik a tantárgy angol nyelven
való prezentálásának tudását is.
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7-8. évfolyam
Öveges József kísérletei
„Hiszem, hogy az olvasó arra a meggyőződésre jut, hogy a megismerés és az átélt tudás szépsége
felér a legmagasabb művészi élménnyel, de nemcsak gyönyörködtet, hanem segít a természet
erőinek megismerésében és felhasználásában.
Mennyire szerettem volna én is kísérletezni, amikor még nem állt laboratórium a rendelkezésemre!
De nem volt sem könyv, sem ember, sem iskola, hogy megtanított volna rá.”
Öveges József
A kísérletgyűjteménnyel célunk a fizika megszerettetése, a természeti jelenségek felfedező úton
való megértetése a diákokkal.
A tananyaghoz Öveges professzor „Kísérletezzünk és gondolkodjunk” című könyvének első és
második kötetéből válogattuk ki elsősorban a kísérleteket. A kísérletek lényegét angol nyelvre is
lefordítottuk, így az angol anyanyelvű pedagógusok is használni tudják őket, valamint a tanulóknak
is közre tudjuk adni a kísérletek angol nyelvi leírását is.
Azok a kísérletek, amik nem közvetlenül a tananyaghoz kapcsolódnak, vagy majd a gimnáziumi
tanulmányok során kerülnek terítékre, szintén elvégezhetők a klubok keretében, ezért a
felsorolásban ezeket is közöljük.
Az első és második kötet (Öveges József: Kísérletek könyve) a következő témakörökben végez
kísérleteket, egy-egy példa felsorolásával a kísérletek címével:
-Az erő és a testek tehetetlensége, mozgások:
Néhány feltűnő kísérlet a tehetetlenségre (Gyufásdoboz a papírlapon. Nyers tojás, főtt tojás.).
Meglepő kísérletek pénzdarabokkal az erő közvetítésére (A rugalmas pénzdarab.).
A párosával fellépő erők: hatás-ellenhatás (Kísérlet a hatás-ellenhatásra, a rakétaelvre).
A rugalmas ütközés (Kísérletek ütköző pénzdarabokkal vagy gombokkal.).
Kísérletek az idővel (Mennyi egy másodperc? Zsebórával távolságot mérünk.).
Kísérletek a mozgások köréből (A nehéz vagy a könnyű szán csúszik-e sebesebben a domboldalon?
Egyforma sebességgel esnek-e a különböző súlyú testek?).
Munka - munkavégző képesség – energia – munkasiker (Hány lóerősek vagyunk?).
A forgómozgás (A körbeforgatott tele pohár. Jo-jo kabátgombból).
Kísérletek a súlypontra (Ami senkinek se sikerül).
Kísérletek a súrlódásra (Megmérjük a súrlódási együtthatót).
- Gázok és folyadékok:
Kísérletek az áramló levegővel (Biztosan megnyerhető fogadások. Szét nem fújható papírlapok.).
Kísérletek a közegellenállásra (A lebegő lapok. A gyufa tengelyű pörgő papírkorong).
Fajsúly és sűrűség (Régi tojás, friss tojás. A víz, mint gyertyatartó).
Kísérletek az ozmózisra. Az anyag „lyukacsos”. (A vízgőz és a kartonpapír).
Kísérletek a felületi feszültségre. (A vízen úszó pénzdarabok. A kifeszülő cérnaszál).
- Hangtani kísérletek:
Hangvisszaverődés (A hangárnyék. Fényszóró-hanggal.).
A hang, mint hullám (Megmérjünk a hang hullámhosszát. A zenélő levelezőlap.).
A hang terjedése (Télen messzebbre hallatszik a hang, mint nyáron. Halászok beszélgetnek.).
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- Hőtani kísérletek:
Az anyagok hőtágulása (A folyadékok kitágulása. A levegő hőtágulása.).
A hő terjedése (Vízforralás papírtasakban. A meleg levegő felfelé áramlik.).
Hogyan mérjük meg a Nap és a csillagok hőmérsékletét? (Bárki megmérheti, hogy mennyi meleget
sugároz a Nap. Mikor sugározna a vaskályhánk a meleget úgy, mint a Nap?).
A levegő nedvessége (A hajszálas nedvességmérő. Percekig forraljuk a vizet láng nélkül.).
Hatásfokot mérünk. (Megmérjük az elektromos főzőlap hatásfokát.).
- Kísérletek a fénnyel:
A fényerősség (Mérjük a fényerősséget. Sötétkamra készítése.).
A fényvisszaverődés (Hogyan verődik vissza a fény az üveglapról?).
A fénytörés (Játékos kísérletek a fénytörésre. Láthatóvá tesszük a megtört fény útját.).
A teljes fényvisszaverődés (Délibáb a vizespohárban.).
A színekre bomlás jelenségei (A színtelen fényt színekre bontjuk. A színek összetétele.).
A fénytalálkozás (interferencia) jelenségei (Olajfolt a vízen.).
Nagyítólencse, nagyítás, képalkotás (Egy üveg víz, mint gyűjtőlencse.).
Kísérletek a látásra (Mikor szükséges a szemüveg? A vakfolt kimutatása.).
Kísérletek az igen rövid időközök szemléltetésére (A reszelő és a tű.).
- Kísérletek a mágnesességre:
A vízen úszó iránytű.
Lehetetlen egysarkú mágnest készíteni.
- Kísérletek elektronokkal, elektromossággal:
Dörzsöléssel történő kísérletek (A dörzsölt fa elektromos. A kétféle elektromos állapot.).
Az elektronok mozgása az anyagokban (Elektrontartály konzervdobozból.).
Az elektromos megosztás (A villám szele. Megosztás két dobozzal.).
A villámhárító (A csúcshatás. Töltésmérő hulladékból.).
Ionokkal és elektronokkal fényjelenségeket keltünk (Villámok a villanykörtében.).
- Kísérletek az elektromos árammal:
Kísérletek a mikrofonnal (Mikrofon percek alatt. Hanggal pislogtatjuk a zseblámpaizzót).
Áramvezetés (Vezeti-e a tiszta víz az elektromos áramot? A sós víz és az elektromos áram).
Az áram kémiai hatása (Rézbevonatot készítünk).
Hőből elektromos áram (A gyertyaláng elektromos áramot kelt.).
Munkavégzésből elektromos áram (Mágnest mozgatunk - áram keletkezik.).
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7 - 8. évfolyam
Heti óraszám: 1,5 tanóra
Nagy témakörök:
- A testek mozgása
- A dinamika alapjai
- A nyomás
- Hőtan
- Elektromos alapjelenségek
- Egyenáram
- Elektromos munka és teljesítmény.
- Elektromágneses indukció
- Váltakozó áram a háztartásban
- Fénytan
- Hangtan
- A Naprendszer működése
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

A testek mozgása:
egyenes vonalú
egyenletes mozgás.

Kommunikációs,
együttműködési,
problémamegoldó
képességek.
Az ítéletalkotás és az
absztrakciós képesség
fejlesztése.
Kapcsolatok
felismerésének
képessége.

A mozgás
viszonylagossága.
Anyagi pont fogalma.
Pálya, út, elmozdulás.
A sebesség fogalma. A
menetidő kiszámítása.
A sebesség, az út és az
idő kiszámítása.

A haladó mozgás
köznapi ismereteinek
tudatosítása.
A haladó mozgások
vizsgálata bemutató
kísérletekkel és
elemzésekkel.
Grafikonkészítés és
elemzés.
Autós útvonaltervezés.
Öveges-kísérletek.

A testek mozgása:
egyenletesen változó
mozgás.

Lényegfelismerés
képessége.
A megfigyelő, elemző,
a kapcsolatfelismerő,
az összehasonlító
képesség fejlesztése.
Logikus gondolkodás,
feladatmegoldás.

A gyorsulás fogalma.
Az átlag - és a
pillanatnyi sebesség
fogalma.
Traffipax.

Az egyenes vonalú
egyenletesen változó
mozgás kísérleti
vizsgálata.
„Lökd meg a kecskét!
(vidámpark)”.
Vonat, metró
gyorsulásának,
lassulásának vizsgálata.
A szabadon eső test
mozgásának kísérleti
vizsgálata és jellemzése.
Öveges-kísérletek.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Környezeti nevelés.
Analógiás
A testek tehetetlensége gondolkodás.
és tömege.
Információszerzés és
feldolgozás.
Erő és mozgásállapot Konstruktivitás, önálló
változás.
életmód kiépítése.
A dinamika alapjai:

Erőfajták.
Egy testre ható erők
együttes hatása.

Sport, harci taktikák
hátterének kialakítása.
Logikus gondolkodás.
Képzelőerő fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

A tehetetlenség
törvénye.

Egyszerű kísérletek a
tehetetlenség
megnyilvánulására.
Newton almája.
Terített asztal
abrosztalanítása.

Az erő mérése,
mértékegysége,
ábrázolása.
Gravitációs erő. Súly
és súlytalanság.
Súrlódás és
közegellenállás
gyakorlati jelentősége.

Egyszerű kísérletek a
test mozgásállapotának
változására.
Öveges-kísérletek.

Kung-fu elemek. A
tánc.
Kutatómunka:
Űrutazások
ismeretanyagának
gyűjtése.
Mars-szondák magyar
vonatkozásai.
A
mérőkísérletek
Öveges-kísérletek.
végzésében jártasság
Az erő mindennapi
fejlesztése.
A munka értelmezése, megjelenése.
mértékegysége.
Sportpéldák
megfigyelése.
Az egyszerű gépek,
Csoportos számítási
emelő, lejtőfeladatok.
gyakorlati haszon.
Projekt:
Egyensúly.
tanulmányozás
csoportos munkában:
-Metróépítés, daruk,
malmok, vízlépcsők,
útfelbontások.
-Építési tapasztalatok
gyűjtése.
Munkavédelmi
előírások betartása.
-Légtornász.
Akrobatikus
mutatványok.
Az erőegyensúly
fogalma. Az erőellenerő.
Két-, több test
kölcsönhatásban.

A mechanikai munka.
A mechanikai energia
fogalma.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

A nyomás:
szilárd testek által
kifejtett nyomás.

Testi és lelki egészség. Hidrosztatikai nyomás. Vizsgálat: a kétféle
nyomás okának
Korrelatív
Közlekedő edények,
megkülönböztetése és
gondolkodás.
hajszálcsövesség.
az egy rendszeren
Folyadékok és gázok.
belüli hatásuk
Az ismeretek új
Természeti
gyakorlati
Archimédes törvénye. helyzetben való
katasztrófák.
alkalmazása.
alkalmazása.
A nyomás értelmezése, Projekt:
Életvezetési és
matematikai
- Katasztrófa
problémamegoldó
megfogalmazása.
elemzések.
képességek.
Földrengések, túlélés
A felhajtóerő kísérleti lehetőségei.
Kísérletezés,
vizsgálata.
Búvárvizsga
kísérletelemzés,
anyagának
lényegfelismerés.
megismerése.
Úszás, lebegés,
elmerülés feltételei.
Bátorság és előrelátás.
Számítási feladatok.
Öveges-kísérletek.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Hőtan:
Testi és lelki egészség. Az energiaváltozás két
hőtani alapjelenségek.
alapvető formája: a
Analógiás
munka és a hő.
Hő és energia.
gondolkodás.
Hőmérséklet fogalma
Halmazállapotok,
Problémamegoldó
és mérése.
halmazállapotképesség.
változások.
Hőterjedés.
Kísérletezés.
Munka és energia.
A hőtágulás szilárd
Kísérletelemezés.
testek és folyadékok
esetén a mindennapi
Energia-megmaradás. Fantázia erősítése.
életben.
Környezetvédelem.
Környezettudatos
életmód kialakítása.

Ajánlott
tevékenységek
Egyszerű hőtani
kísérletek bemutatása,
értelmezés egyéni és
csoportmunkában.
Táblázatba foglalt
adatok grafikus
ábrázolása.
Projekt:
-Perpetum mobilék,
megújuló energiák
hasznosíthatósága.

Égéshő, fajhő.

Öveges-kísérletek
hőterjedéssel,
Olvadás, fagyás,
hőtágulással, égéssel,
párolgás, forrás,
energiával
szublimáció,
kapcsolatosan.
lecsapódás hétköznapi Kísérletek elemzése.
példákon.
Fűtésszámlák
Az
tanulmányozása.
energiatakarékosság
környezetvédelmi
Tantárgyi
kapcsolat:
szerepe.
kémia:
égés.
A
részecskeszemlélet
Fűtésköltségek
alkalmazása.
összehasonlító
elemzése.
Szigetelés szerepének
felderítése.
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Témakörök

Ásványi és megújuló
energiatípusok:
Fosszilis energia.
Alternatív
energianyerési
lehetőségek.

Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Környezeti nevelés.
Előnyök-hátrányok.
Együttműködési és
problémamegoldó
Energiatakarékosság
valamint komplex
lehetőségei.
információk
kezelésével kapcsolatos
képességek.
A mindennapi életben
való eligazodás.

Elektromos
alapjelenségek,
egyenáram:
sztatikus
elektromosság.

Induktív gondolkozás,
önálló ismeretszerzés.

Elektromos
kölcsönhatás.

Együttműködés,
szabálykövetés.

Vezetők, szigetelők,
áramerősség.

Kísérletek elemzése.

Töltés, áramkör,
feszültség.

Ajánlott tevékenységek

Bányák felkeresése,
lignitbánya, szénbánya,
vízbánya.
Szénhidrogén-kitermelés,
termikus energia
felhasználásának
tanulmányozása.
Lehetőségek modellezése.
Működő termelő
rendszerek felkeresése:
hőerőmű, vízierőmű.
Napkollektorok
tanulmányozása.
Médiahírek gyűjtése.
Öveges-kísérletek.
Kutatások, vetélkedők:
Merre megy a villám?
Mitől áll égnek a haj?
Hogyan éli túl a
villámcsapást az
autóvezető?
Az áramerősség mérése.
Fogyasztók
soros
és
párhuzamos kapcsolása.

Ohm-törvénye.
Ellenállás.
Faraday cella,
egyszerű kapcsolási
áramkörök.
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Témakörök

Ásványi és megújuló
energiatípusok:
Fosszilis energia.
Alternatív
energianyerési
lehetőségek.

Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Környezeti nevelés.
Előnyök-hátrányok.
Együttműködési és
problémamegoldó
Energiatakarékosság
valamint komplex
lehetőségei.
információk
kezelésével kapcsolatos
képességek.
A mindennapi életben
való eligazodás.

Témakörök
Elektromos munka és
teljesítmény:
elemek és
akkumulátorok.
Elektromágnesesség.

Fejlesztendő
képességek,
Környezettudatosság,
önálló ismeretszerzés,
döntési kompetencia.

Tananyag
Az elektromos áram
mágneses hatása.

Ajánlott tevékenységek

Bányák felkeresése,
lignitbánya, szénbánya,
vízbánya.
Szénhidrogén-kitermelés,
termikus energia
felhasználásának
tanulmányozása.
Lehetőségek modellezése.
Működő termelő
rendszerek felkeresése:
hőerőmű, vízierőmű.
Napkollektorok
tanulmányozása.
Médiahírek gyűjtése.
Öveges-kísérletek.
Ajánlott tevékenységek
Anyaggyűjtés:
A mágneses hatás
gyakorlati alkalmazásai.

Az elektromos motor.
Együttműködés
csoportban.
Kísérletezés.

Kooperatív
csoportmunka:
CD-k, mobiltelefonok,
távkapcsolók
Munka - teljesítmény.
akkumulátorai,
kimerülésük,
Elektromos fogyasztás. felélesztésük.
Az elektromos áram
hőhatása, vegyi hatása.

Az elektromos áram
élettani hatása.
Öveges- kísérletek.
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Témakörök

Elektromágneses
indukció.
Váltakozó
áram a
háztartásban: a
tranzisztortól a
ledig.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Dedukció, történelmi
tabló.
Együttműködési
stratégiák, kritikai
odafigyelés.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Indukciós jelenségek.

A fémes vezetés
veszteségei, a felvett és
Lenz törvénye.
leadott energiák
különbségének
Váltakozó áramú generátor. kimérése.
A váltakozó áram
tulajdonságai.
Projekt:
-A lámpafény és a
Dióda.
paplanmelegítő közös
titka.
Tekercs és kondenzátor.
A transzformátor.
Öveges-kísérletek.
Az elektromos energia
szállítása.

Témakörök
Fénytan:
Frekvencia és
energia.
A színek
napszakos
változása.
A fényenergia
biológiai
hasznosítása.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Induktív gondolkozás.
Kreatív véleményalkotás.

Tananyag
A fény tulajdonságai.
Visszaverődés, tükrök,
fénytörés.

Környezettudatosság.
Lencsék.
Önálló ismeretszerzésre
késztetés.
Kísérletezés.
Kísérletek elemzése.

Optikai
törvényszerűségek a
mindennapokban.

Fényképezőgép, vetítő,
mikroszkóp, rádió,
televízió, mikrohullámok.
Az egységes
energiarendszer.
Az ember által
érzékelhetetlen és
érzékelhető energiák,
hatásaik.

Ajánlott
tevékenységek
Az internet az
ismeretszerzés
lehetséges módja.
Kora reggeli, késő
délutáni megfigyelések
a fényről.
Délibáb jelenségének
tanulmányozása.
A szemüvegesek
szemüvegeinek
tanulmányozása.

Mindennapi eszközök
használati utasításainak
értelmezése.
Öveges
professzor
fénytani kísérletei.
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Témakörök

Hangtan: a
hanghullám
sajátosságai.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Együttműködés,
kommunikáció életvezetés.

Tananyag
Frekvenciák (rádió),
hangszerek, felhangok,
félhangok.

Ajánlott
tevékenységek
Normál Á hangvilla.
Frekvenciák keresése
rádión.ű
Sejtelmes hangok.

Megfigyelő képesség.
Kísérletezés.

Zeneeszközök
bemutatása.
Próbák.
Öveges
professzor
hangtani kísérletei.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Az univerzum
Megismerési
felépítése és törvényei. képességek fejlesztése.
Összehasonlítás,
A Naprendszer
csoportosítás,
működése.
lényegkiemelés,
analizálás és
A Hold sajátosságai.
szintetizálás.
A Föld sajátosságai.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Kvantumok és atomok Öveges kísérletek:
megismerése.
Sütőpor, napozás.
Egyéb kísérletek.
A bolygók
kialakulásának
Planetárium
sajátosságai.
felkeresése.
Az univerzum, a
Naprendszer, a
Tejútrendszer, a Hold,
a Föld sajátosságainak
tanulmányozása
kutatómunkát
követően.

Labdákkal és egyéb
eszközökkel modellező
játékok.
Biológiai
értelmezések.
Anyaggyűjtés és
kritikai elemzés után
közös tabló
elkészítése.
Ismeretgyűjtés utáni
konferencia
lebonyolítása.
Internet-folyóiratok,
ismeretterjesztő
szaklapok
megismerése.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak
elmondására mindkét nyelven. Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út,
sebesség, tömeg, erő, hőmérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt
mértékegységeit.
Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. hó olvadása, vizes
ruha száradása). Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelentőségével.
Értse, hogy egyszerű gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem. Legyen képes kisebb
csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek, mérések elvégzésére, azok értelmezésére.
Tudja, hogy a természeti folyamatok térben és időben zajlanak le, a fizikai vizsgálódás területe,
ami a nem látható mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait éppúgy magába foglalja, mint a
csillagrendszerek évmilliók alatt bekövetkező változásait. Legyen gyakorlata a mindennapi életben
előforduló távolságok és időtartamok becslésében, tudja ezeket összehasonlítani. Legyen áttekintése
a természetben található méretek és mértékek nagyságrendjéről. Alapozódjék meg tájékozottsága a
természettudományos megismerésről, a természettudományok fejlődéséről. Tudatosuljon a
tanulóban, hogy a természet megismerése hosszú folyamat és jelenleg jóval többet tudunk fizikai
világunkról, mint a korábbi évszázadok emberei, de biztosan sokkal kevesebbet, mint az utánunk
következő nemzedékek. A tanult fizikai ismeretekhez kapcsolódva tudja, hogy mely történelmi
korban és kiknek a nevéhez köthetők a legfontosabb felfedezések. Értse, hogy a fizika és a többi
természettudomány között szoros kapcsolat van, kutatóik különböző szempontból és eltérő
módszerekkel, de ugyanazt az anyagi valóságot vizsgálják.
A tanuló legyen képes a fizikai jelenségek, folyamatok megadott szempontok szerinti tudatos
megfigyelésére, igyekezzen a jelenségek megértésére. Legyen képes lényeges és lényegtelen
tényezők elkülönítésére. Tudja a kísérletek, mérések eredményeit különböző formákban
(táblázatban, grafikonon, sematikus rajzon) irányítással rögzíteni. Tudja a kész grafikonok,
táblázatok, sematikus rajzok adatait leolvasni, értelmezni, ezekből tudjon egyszerű
következtetéseket levonni. A tanuló tudja érthetően elmondani, ismereteinek mennyisége és
mélysége szerint megmagyarázni a tananyagban szereplő fizikai jelenségeket, törvényeket, valamint
az ezekhez kapcsolódó gyakorlati alkalmazásokat.
Tudjon egyszerű kísérleteket, méréseket végrehajtani. Legyen tapasztalata a kísérleti eszközök,
anyagok balesetmentes használatában.
A tanuló legyen képes egyszerű mechanikai és hőtani jelenségek megfigyelésére, tapasztalatok
önálló, szóbeli összefoglalására. Ismerje a hétköznapi életben is használt fizikai szakszavakat angol
és magyar nyelven. Angol nyelven vezetett tanórákat is teljes mértékben követni tudjon, aktívan
vegyen részt a tevékenységekben. Legyen képes mindennapi eszközökkel, házilag elvégezhető
egyszerű mechanikai és hőtani kísérletek összeállítására diák-kísérletgyűjtemények alapján,
bemutatásra és értelmezésre egyéni vagy csoportmunkában. Legyen képes összefüggések
felismerésére egyszerű mechanikai és hőtani kísérletekben Tudja egyszerű mérések adatainak
felvételét, táblázatba foglalását és grafikus ábrázolását, az ábrázolt függvénykapcsolat kvalitatív
értelmezését. Legyen képes út- és időmérésen alapuló átlagsebesség-meghatározás elvégzésére az
iskolán kívül (pl.: gyaloglás, futás, kerékpár, tömegközlekedési eszközök). Legyen képes a tanult
mechanikai és hőtani alapfogalmak és a mindennapi gyakorlat jelenségeinek összekapcsolására,
egyszerű jelenségek magyarázatára. Legyen képes elemi számításokra lineáris fizikai összefüggések
alapján.
A tanuló legyen képes a technikában elterjedten használt vezetők és szigetelők felismerésére,
megnevezésére. Legyen tisztában az elektromos áram élettani hatásaival, a baleset-megelőzés
szabályaival. Tudja értelmezni és használni az elektromosságban használt jeleket és
mértékegységeket. Legyen tisztában az alapvető kapcsolási rajzokkal és valós kivitelezésükkel.
Ismerje fel az elektromos áram vegyi-, hő- és mágneses hatásait. Legyen ismerete a fogyasztók
hálózati áramkörbe való kapcsolásának szabályairól. Legyen értője a villanyszámla készítés
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tételeinek. Értse a nagyfeszültség szerepét az elektromos energia szállításában. Tudja megállapítani
és összehasonlítani a háztartási eszközök teljesítményét a rájuk írt adatok alapján. Ismerje a fénytani
jelenségek hátterét. Legyen tisztában a hangtan életünkben betöltött szerepével. Alakuljon ki
tudományosan megalapozott világképe a Naprendszer helyéről, működéséről.
Angol nyelven a magyar könyvek fejezeteinek lényegét összefoglalását tartalmazó jegyzetről tudjon
számot adni.
Tankönyvek, segédletek:
Bármely akkreditált magyar és angol nyelvű tankönyv használható tankönyvként, nem akkreditált
könyv, segédanyag pedig tanítási segédanyagként.
Például:
Dr. Halász Tibor: Fizika 7., 8.
George Bethell-David Coppock : Physics first – Key Stage 3; Oxford University Press,1999.
Segédanyagok:
Öveges József: Kísérletek könyve - Kísérletezzünk és gondolkozzunk I. - II.; Móra Kiadó, Intermix
Kft.2006.
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VI. 1. 3. Kémia
Bevezető
Programunk során a kémia tantárgyat is két nyelven tanulják a tanulók. A tanórák bontott
osztályban történnek, amikor az osztály egyik fele a magyar, másik fele az angol anyanyelvű
szakos tanárral van külön tanteremben, majd a következő órán vagy héten a két pedagógus
csoportot cserél. Minden tananyagrészt, fejezetet tanulnak az egyik nyelven, majd röviden
átismétlik, gyakorolják a másik nyelven. Párban oktatós forma is lehetséges.
A kémiai ismeretek élvezetes, élményszerű elsajátításának segítésére az alapítvány megvásárolta
Fodor Erika Genius díjas, Hundidac Nagydíjas kémiai kísérlet-készletét. A „Legyél Te is
felfedező!” Magyar Innováció Díjas tanulókísérleti készlet lehetővé teszi, hogy a tanulók minden
egyes tanórán egyénileg, vagy párban kísérleteket végezzenek. Mivel kulcsfontosságúnak tartjuk
a kémia megszerettetését a gyermekekkel, a tanulókísérleti gyűjtemény kísérleteit a tantervben is
szerepeltetjük.
A brit és a nemzetközi tanterv előírásait is figyelembe vettük, valamint a kísérleteken keresztül
való feldolgozás rendkívül nagy segítséget nyújt abban, hogy a Baccalaureate tantervben előírt
interakciós területeket feldolgozzuk. A nemzetközi tanterv szerint a kémia tanórákat nagy
részben kísérletek végzésén keresztül szükséges tanítani.
A kémia tantárgy tanítása lehetséges két tanéven keresztül heti másfél tanórában, vagy egy
tanéven keresztül heti három tanórában, vagy az egyik tanévben heti kettő a másik tanévben heti
egy tanórában. Blokkosított formában is lehetséges és ajánlott a tanórák elrendezése.
Jellemzők:
A célnyelvi kémiatanulás a többi természettudományos tantárggyal együtt sajátos színt jelent a
tantervben. Mivel a tudomány nyelve ma világszerte az angol, a két nyelven történő tanulás
lehetővé teszi a tanulóknak, hogy az angol anyanyelvű diáktársaikhoz hasonlóan első kézből
szerezzenek információkat a tudomány területéről, például ismeretterjesztő filmek, folyóiratok,
internetes anyagok révén. A kísérletek során megtanulják és begyakorolják a kémiai folyamatok
egzakt leírását, a természet jelenségeinek jellemzését.
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Célok és feladatok:
Az általános iskolai kémiatanítás során a környezet - és természetismeret tantárgyakban korábban
elsajátított ismeretekre és képességekre építve, a kémia tudományába vezetjük be a gyerekeket. A
kémiatanítás célja az anyag sokféleségének bemutatása mind az anyagi tulajdonságok, mind az
anyagok között lejátszódó reakciók szempontjából. E sokféleség osztályozásával meg kell mutatni,
hogy az néhány egyszerű elv alapján jól megérthető és kezelhető. A mindennapi élet példáival kell
megmutatni mind a sokféleséget, mind az osztályozás hatékonyságát. Az általános iskolai
kémiaoktatás alapvető célja mennyiségi szempontból a kémiai egyenletek által kifejezett
anyagmérleg, valamint az ezzel kapcsolatos mennyiségek és mértékegységeik alapos ismeretének és
kezelésének megtanítása, ezek alkalmazása a reakciók mennyiségi viszonyaival kapcsolatos
feladatmegoldásokban.
Az általános iskolai kémiaoktatás célja olyan alapvető kémiai tudás, valamint e tudás rutinszerű
alkalmazásának kifejlesztése, amely segít eligazodni a mindennapi életben felmerülő kémiai jellegű
problémákban (pl. tápanyagok, oldószerek, tisztítószerek, mérgek, műanyagok, ivóvíz szennyvíz,
szemét, stb.). Hangsúlyozni kell, hogy az egységes természet különböző szempontok szerint történő
vizsgálata vezetett a kémia önálló tudományágként való megjelenéséhez.
Az értékelés elvei:
A kémia tantárgy angol nyelvű szókincse különösen nehéz. A két tanítási nyelvű iskolákban nem
szokták tanítani angol nyelven a kémia tantárgy anyagát, a nemzetközi iskolákban viszont igen.
Követelmény, hogy a tanulók követni tudják az angol nyelvű óravezetést, de az egyes kémiai
tananyagok angol nyelvi szókincsének számonkérése elégséges, ha csak a kulcsfontosságú
kifejezésekre szorítkozik. Az egyes kísérletekben, csoportmunkákban való aktív részvételt és a
kísérletek során a megfigyelések, tapasztalatok megfogalmazását is értékelik a pedagógusok. A
tanórákon az angol anyanyelvű és a magyar pedagógus közösen értékeli a kémia tantárgyi tudást,
órai szereplést, kísérletekben, egyéb tevékenységekben való aktív részvételt. Ezen kívül az
alapítvány külön anyagában szereplő angol nyelvi szószedet kifejezéseinek szövegkörnyezetben
való értelmes, helyes használatát külön értékeli az angol anyanyelvű pedagógus.
7-8. évfolyam
Kísérletgyűjtemény
Az egyes témakörök részletes ismertetése előtt a kémia tanórákhoz nélkülözhetetlen
kísérletgyűjtemény elemeit, jellemzőit ismertetjük.
A kémiai kísérletek legnagyobbrészt H. Fodor Erika Genius díjas, Hundidac Nagydíjas készletéből
történnek. A tanulókísérletek eszközei, mint „egységdoboz”, megtalálhatók a minisztérium „ajánlott
taneszközök”
listáján.
A
szabadalmaztatott
módszerhez
tartozó
weblap
címe:
httf://legyelteisfelfedezo.ini.hu. Az Alapítvány vezetősége megvásárolta a kísérleti
eszközkészleteket tartalmazó dobozokat olyan mennyiségben, hogy minden tanuló maga tudja a
kísérleteket elvégezni. A pár perces kísérletek minden egyes kémia tanóra szerves részét képezik. A
tanulók a teljes eszközkészletet ezekben a cipősdoboz méretű dobozokban tudják tárolni.
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„A kísérletek egy részét magam is elvégeztem, valóban egyszerűek és nem utolsó sorban
látványosak is. Meglepődtem, hogy szinte eszköz nélkül rendkívül kis anyagmennyiségekkel a
legtöbb kémiai folyamat nemcsak lejátszható, hanem részleteiben meg is figyelhető. Az új szemlélet
alkalmas arra, hogy azt minden tanár elsajátíthassa és nap mint nap alkalmazza.” (Dr. Beck Mihály
akadémikus)
A dobozokhoz tartozó receptfüzetben csaknem 100 tanulókísérlet leírása található, amelyeket angol
nyelvre lefordítva az angol anyanyelvű kémia szakos tanár rendelkezésére is bocsátunk. A kísérletek
egyszerűek, látványosak, előkészítésük, elpakolásuk percek alatt elvégezhető, nem keletkezik sok
hulladék. Nem áll fenn a kísérletezés miatt balesetveszély. A hagyományos kísérletezéseknél
megszokott munkazaj és az eszközöktől való félelem eltűnik. A tanulók megfigyelőképessége
ugrásszerűen megnövekszik, emlékeznek az elvégzett kísérletekre. A tapasztalatok alapján a tanulók
közül sokkal többen tudják a magyarázatokat. Az eszközök esztétikusak, az anyagigény minimális,
a tárolás egyszerű. A tanulói siker a tanárt is ösztönzi a minőségibb munkára. A gyerekek mindig
örömmel végzik a kémiai tevékenységeket.
A dobozhoz használjuk a hozzátartozó „Módszertani Ötletparádét” is, amely a kísérletekhez
részletes módszertani megjegyzéseket tartalmaz és különböző motivációs, nyelvi fantáziát is
megmozgató játékokkal, a számonkérés szokatlan formáival, diákköri előadásokra történő
felkészítéssel, a számítógép órai használatával is foglalkozik.
A kísérletekből a pedagógusok döntése szerint több csak a gimnáziumi évek során kerül
bemutatásra, elvégzésre. A differenciálás lehetővé tétele érdekében és kémia szakkörökre való
tekintettel a lista ezeket a kísérleteket is tartalmazza.
Kísérletek:
-Szublimáció: Jód szublimációja, visszakristályosodása, adszorpciója, deszorpciója. Mentol,
kámfor szublimációja.
-Minden, ami az oldódással kapcsolatos: Jód oldódása különféle oldószerekben, csempén,
kémcsőben. Fizikai oldások. Exoterm, endoterm oldódás szemléltetése. Oldhatóság, telített oldat,
hőmérsékletfüggés kísérletei. Oldhatóság és nyomás függését bemutató kísérlet. Kioldás
bemutatása jóddal, benzinnel, pirospaprikával. Diffúzió szemléltetése.
-Oldatok szétválasztása alkotórészeikre: Bepárlás kísérletei (vízkő kimutatása is). Desztillálás
kísérletei. Adszorpció bemutatása. Kikristályosítás demonstrációja. Kromatográfia (etilalkohollal
vagy denaturált szesszel, fűszernövényekkel).
-Kísérletek a kémiai változások bevezetéséhez: Zn, S, ZnS kísérletei. MgO vagy CaO előállítása.
Alumínium- oxid, vasoxid és HgI2 előállítása.
-Égés, égetés, tűzoltás: Ca, Mg és kén égése. Etilalkohol égése, oltása. Benzin oltási kísérlete
vízzel. Egyéb kísérletek benzinnel (pl. égéstermékek kimutatása). Olaj égetése. „Hamuban sült
kockacukor”. Gyertyaláng oltása szén-dioxiddal.
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-Egyesülés, bomlás: Ca és Mg égése. Kén égése. Magnézium és jód egyesülése. Alumínium és
jód egyesülése. H2 és Cl2 egyesülése csempén. H2O2 bomlása. HgO bomlása. KMnO4 bomlása.
NH4Cl bomlása. Cukor „bomlasztása”.
-Exoterm, endoterm reakciók: Ca + víz. Réz + salétromsav csempén. „Vulkán” kísérlet. NH4NO3
és Ba(OH)2 reakciója. KHCO3 és HCl reakciója.
-Megfordítható folyamatok: HgO bomlása. Szénsav keletkezése és bomlása. Sósav +
ammóniaoldat.
-Savak a környezetünkben: Savas eső modellezése. Savas környezetünk modellezése. Denaturált
szesz, kén és meszes víz kísérlete. HNO3 és HNO2 keletkezése.
-Áramvezetés, elektrolízis csempén és cellában: Áramvezetés szemléltetése. KI elektrolízise
(avagy „Mitől függ az anyag tömege?”). Kémhatásváltozás az elektródák körül – vízbontás.
CuSO4, CuI2, CuCl2 elektrolízis. Ezüstbevonat készítése. Elektrolízis hagyományosan cellában
(CuCl2 elektrolízise, Na2SO4, KNO3, híg H2SO4 oldat elektrolízise - vízbontás, CuI2, NaCl, AlCl3
oldatok elektrolízise).
-Lángfestés égő nélkül.
-Kísérletek a másodlagos kötésekkel kapcsolatban: Csepp alak, párolgás kísérlete vízzel és
alkohollal, benzinnel, valamint denaturált szesszel és vízzel. „Buborék verseny”. A vízmolekulák
dipólusosságának igazolása kísérlettel.
-Variációk a klórra: A klór oxidáló és színtelenítő hatásának bemutatása. Csempe kísérlet a H2 és
Cl2 egyesülésére. Fe2+ ionok reakciója Cl2 gázzal.
-Szökőkutas kísérletek: Szökőkút NH3 gázzal és HCl gázzal.
-Szerves kémiai kísérletek: H, C, O, N, S kimutatása. Metán előállítása, meggyújtása fa száraz
lepárlásával. Telítetlen kötés kimutatása különböző módszerekkel (szakköri foglalkozásokon).
Észter előállítása. Kockacukor égése, szalonna égése. Fehérből fekete (tömény kénsav vízelvonó
hatásának kimutatása). Cukor bomlása, széntartalmának kimutatása. Keményítő és jód
reakciójának bemutatása. Keményítő jelenlétének kimutatása. Fehérjék.
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7-8. évfolyam
Heti óraszám: 1,5 tanóra
Nagy témakörök:
- Bevezető ismeretek
- Keverékek
- Anyagi részecskék
- Az elemek
- Vegyületek
- Bázisok, savak
- Sók
- Szervetlen vegyületek a
háztartásban
- Szerves vegyületek a
háztartásban

Témakörök
Bevezető
ismeretek:

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Megfigyelő képesség.
Analizáló képesség.

a kémia tárgya,
helye a
természettudományok
körében.
Környezet,
felelősség.
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Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A kémiai jelenségek
Anyagok
csoportosítása
hétköznapokban betöltött megfigyeléssel, kísérlettel.
szerepe.
Balesetmentes kísérletezés
Egyszerű, összetett
szabályainak betartása.
anyag.
Kísérlet,
megfigyelés,
Elem, vegyület, keverék lejegyzés.
Jegyzőkönyv
fogalma.
készítésével
kísérve
ismeretszerzés a természeti
A fizikai, kémiai
környezet
emberre
változások
gyakorolt hatásairól.
megkülönböztetése.
Kísérletezés a „Legyél Te is
Kémiatörténeti
felfedező!”-készlettel.
vonatkozások.
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Témakörök
Keverékek:
gáz, folyadék,
szilárd
keverékek
tömegszázalékos összetétele.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Megfigyelő képesség.

Tananyag
Oldatok hígításával,
töményítésével,
keverésével kapcsolatos
számítási feladatok. Az
oldódás energiaviszonyai.
Keverékek szétválasztási
műveletei. Az oldatok
jellemzői.

Keverékek
szétválasztása.

Ajánlott
tevékenységek
A lakóhelyen lévő
természetes ivóvizek
minőségének vizsgálata.
A levegő
szennyeződésére
vonatkozó adatok
mérése, gyűjtése.
Oldatok készítése,
koncentrációval
kapcsolatos számítások.
Kísérletezés a „Legyél
Te
is
felfedező!”készlettel.

Témakörök

Anyagi
részecskék:
az atom,
vegyjel, a
periódusos
rendszer, a
rendszerből
leolvasható
adatok,
jellemzők.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Lényegkiemeléssel,
komplex információk
kezelésével kapcsolatos
képességek,
kompetenciák.

Tananyag
Az atomi mérettartomány
megismerése.
Elemi, kémiai részecskék
ismerete. Kémiatörténeti
vonatkozások.
Töltés, töltésszám,
elektronhéjak, vegyérték
elektronok, relatív
atomtömeg, tömegszám.
Periódusos rendszer:
rendszám, periódus,
főcsoport, mellékcsoport,
nemesgáz szerkezet
ismerete.
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Ajánlott
tevékenységek
Anyagmennyiségi
számítások, mól,
molaritás.
A periódusos rendszer
megismerése,
tájékozódni tudás annak
csoportjai között,
adatainak használata.
Kísérletezés a „Legyél
Te is felfedező!”készlettel.
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Témakörök

Az elemek:
fémek,
nemfémek.
Fémes kötés,
fémrács. Mg,
Ca, Na, Fe, Al,
Pb, Hg, K.
Kovalens
kötés,
atomrács,
molekularács.
Hidrogén, klór,
oxigén,nitrogén, ózon,
szén, foszfor,
kén.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A tanult elemek (fémek,
nemfémek, félfémek)
tulajdonságainak
megismerése.
Az önálló
ismeretszerzéshez
szükséges képességek
fejlesztése.
Együttműködési és
problémamegoldó,
narratív kompetenciák
fejlesztése.

Tananyag
Atomrács, ionrács
molekularács
(elemmolekula) fogalma,
fizikai- kémiai jellemzői.
A mól, tömeg,
részecskeszám
összefüggései.
Delokalizált elektronfelhő,
elektronpár,
elektronnegativitás,
apoláris, poláris kötés,
dipólus molekula.
Az anyagok tulajdonságai,
élettani hatásuk közötti
összefüggések.
Kémiai kutatási
eredmények a témákban.
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Ajánlott
tevékenységek
Tulajdonságok,
szerkezet, előfordulás,
felhasználás, hatásuk.
Az anyagmennyiséggel
kapcsolatos számítások
gyakorlása.
A balesetmentes
kísérletezés
szabályainak betartása.
Anyaggyűjtés
könyvtárban, interneten.
Kísérlet- megfigyelésjegyzőkönyv.
Kísérletezés a „Legyél
Te
is
felfedező!”készlettel.
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Témakörök
Vegyületek:
fém- és
nemfémoxidok
keletkezése,
képletek. A
szén, kén,
nitrogén,
foszfor oxidjai.
Tulajdonságaik,
felhasználásuk,
környezetvédelmi
vonatkozásaik.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Testi és lelki egészség,
felkészülés a felnőtt lét
szerepeire.
A környezettel
kapcsolatos kritikai
kommunikáció
kompetenciájának
fejlesztése.

A magnézium,
kalcium,
alumínium, vas
oxidjai,
tulajdonságaik,
felhasználásuk,
környezetvédelmi
vonatkozásaik.
Ionkötés,
ionrács,
ionvegyületek
képlete.
Oxidáció –
redukció,
értelmezésük.

Tananyag

Molekula- és
ionvegyületek képletének
megszerkesztése.
A kémiai reakció
lényegének, a főbb
reakciótípusok
megismerése.
Kémiai reakciótípusok:
egyesülés- bomlás,
endoterm- exoterm, redoxireakciók.
Fém és nemfémoxidok
keletkezésének,
környezetvédelmi
vonatkozásaiknak
megismerése.
Sztöchiometriai
számítások.

Kémiai kutatási
eredmények témákban.

Ajánlott
tevékenységek
A víz szerepének
sokoldalú körüljárása.
Oxidáció - redukció
értelmezése.
Vasgyártás, alumíniumgyártás, ötvözetek, a
nyersanyagok és energia
gazdaságos
felhasználásának
lehetőségei-média
anyaggyűjtés.
Tömegmegmaradás
törvénye,
tömegszázalék,
sztöchiometriai
számítások.
Kísérlet- megfigyelésjegyzőkönyv.
Kooperatív
csapatmunkák az anyag
feldolgozásához.
Kísérletezés a „Legyél
Te
is
felfedező!”készlettel.

Az
anyagmennyisé
g fogalmának
kiterjesztése
vegyületekre.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Bázisok, savak: Megismerési képességek
savak, bázisok fejlesztése, önálló
tulajdonságai,
ismeretszerzéshez
hétköznapi
szükséges képességek
felhasználásuk, fejlesztése.
környezeti
hatásaik.
Környezeti nevelés.
Sósav, kénsav,
szénsav,
salétromsav,
foszforsav,
nátriumhidroxid,
kalciumhidroxid,
alumíniumhidroxid,
ammóniumhidroxid.

Életvezetési és kritikai
kompetenciák
kialakítása.

Savmaradék
ionok. Savbázis
folyamatok
fölírása,
közömbösítés.
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Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A savak és bázisok
keletkezésének
megismerése.

A balesetmentes
kísérletezés szabályainak
betartása.

Kémhatásuk kimutatása,
indikátorokkal a hidroxil
és hidroxónium ionok
szerepének ismerete.

Anyaggyűjtés az
interneten, könyvtárban.

A tanult anyagok
tulajdonságai, élettani és
környezeti hatásai közti
összefüggések
felismerése.
Sav- bázis reakciók
lényege,
energiaviszonyai,
kémhatás, pH,
indikátorok.

Kooperatív csapatmunkák
az anyagok
alkalmazásával
kapcsolatosan.
Kísérletezés a „Legyél Te
is felfedező!” készlettel.
Egyszerű egyenletek
felírása, rendezése.
Számítási feladatok.

Kalcium-hidroxid
építőipari alkalmazása.
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Témakörök
Sók:
nátriumklorid,
ammóniumklorid, nátrimnitrát, nátriumszulfát,
nátriumkarbonát,
nátriumhidrogénkarbonát,
kalciumkarbonát.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Megfigyelő képesség.
Analizálás, csoportosítás.
Összefüggések
felismerése.

Tananyag
A sók keletkezésének
megismerése különböző
reakciókban.
Képletük megszerkesztése,
tudományos és köznapi
elnevezésük megismerése.

Ajánlott
tevékenységek
Kalcium- szulfát,
rézszulfát, sók
tulajdonságai,
felhasználásuk,
környezeti hatásaik.

Kalcium- és
magnéziumsók, mint
kőzetalkotók.

A kapcsolódási pontok
felfedezése a hazai
tájegységek és a Kárpátmedence
vonatkozásában.

Cement, gipsz, kősó,
kálisó, műtrágyák, szóda.

Anyaggyűjtés
az
interneten, könyvtárban.

Kalcium vegyületek
összefüggései.

Kísérletezés a „Legyél
Te is felfedező!”
készlettel.

Kémia kutatások
eredményei a témákban.
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Témakörök

Szervetlen
vegyületek a
háztartásban:
A háztartási
vegyszerek
takarékos és
szakszerű
felhasználása.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Megfigyelő képesség.
Együttműködési
képesség kooperatív
csapatmunkák által.
Környezettudatos
gondolkodásmód
szilárdítása.

A használati
utasítások
értelmezése.
Háztartásban
használt
szervetlen
vegyületek:
hypo,
klórmész,
vízkőoldó.

Tananyag
A méregjel ismerete, a
mérgező anyagok
körültekintő használata.
Fogyasztóvédelmi
ismeretek.

Ajánlott
tevékenységek
Tájékozódás a hazai
vegyipar termékeiről.
A víz-talaj-levegő
vizsgálatok
eredményeinek
rendszerezése.
Vízkeménység,
vízlágyítás
megismerése.
Timsó, súroló- és
tisztítószerek
használata. A
tisztítószereken, egyéb
háztartási eszközökön
szereplő jelek
értelmezése,
csoportosítása.
Anyaggyűjtés az
interneten, könyvtárban.
Kísérletezés a „Legyél
Te is felfedező!”
készlettel.
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Témakörök

Szerves
vegyületek a
háztartásban:
A szerves
anyag fogalma.
A szerves
vegyületek
jelentősége,
tulajdonságaik
felhasználása.
Szénhidrogének: metán,
etán, PB gáz,
földgáz, kőolaj
és
feldolgozásuk.
Oxigéntartalmú
szerves
vegyületek:
metil-, etilalkohol,
szerves savak,
ecetsav,
hangyasav,
zsírsavak,
olajsav.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Együttműködési,
Fogyasztóvédelmi
alkalmazkodási képesség. ismeretek.

Szerves anyagok
tulajdonságainak,
felhasználásának,
élettani és környezeti
hatásainak vizsgálata.

Társakkal kooperatív
Kémiai kutatások
csapatmunkában való
eredményei a témákban.
szerepvállalás fejlesztése.

Konyhakémia: sütés,
főzés. Sütőporok.

Megfigyelési képesség.

Zsírok, olajok,
szénhidrátok,
fehérjék,
műanyagok,
mint
mindennapjaink szereplői.
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A tanult anyagok
tulajdonságainak ismerete.

Ajánlott
tevékenységek

Közlekedés.
Energiafejlesztés
típusai.
Élvezeti szerek és
hatásaik. Szituációs
játékok.
Ötletbörze.
Kooperatív
csapatmunkák.
Kísérletezés a „Legyél
Te is felfedező!”készlettel.
Anyaggyűjtés az
interneten, könyvtárban.
Kiselőadások.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló legyen képes a kémia és más természettudományos tárgyak közötti különbség
felismerésére, a kísérletezéshez szükséges anyagok és eszközök szakszerű, balesetmentes
használatára. Legyen képes a tanult mértékegységek használatára, azok törtrészeinek,
többszöröseinek alkalmazására, az anyagokkal és eszközökkel végzett figyelmes és pontos
munkára. Korának megfelelő környezetvédelmi szemlélet kialakítására törekedjen, valamint az
egészségkárosító anyagok okozta veszélyek felismerésére (dohányzás, kábítószerek). A kísérleti
tapasztalatok leírása révén mindkét nyelvi kifejezőkészségének fejlesztésére, mindkét nyelven a
szakterminológia elsajátítására törekedjen.
A tanuló ismerje a tananyagban szereplő anyagok tulajdonságait, környezeti hatásait.
Tudja felsorolni az atomot felépítő elemi részecskéket. Alkalmazza a periódusos rendszerben való
elhelyezkedés és az atom protonszáma közti összefüggést. Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat,
molekulákat mindkét nyelven és tudja felírni kémiai jelüket. Használja a molekulamodellt a tanult
molekulák bemutatására. Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján. Az elvégzett
tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy leírás alapján szakszerűen mutassa be. Tudja, hogy a
megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes
alkalmazásukat, környezet és egészségkárosító hatásukat. Ismerje az égés folyamatának lényegét,
mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén. Társítson
minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. Tudjon kooperatív csoportmunkában aktívan részt
venni. Követelmény az anyagok csoportosítása, atomszerkezeti ismeretek. A tananyagban szereplő
mélységben és részletességgel tudja használni a periódusos rendszert és ismerje a vegyjeleket,
képleteket. Ismerje az egyenletszerkesztés lépéseinek alapismereteit. Rendelkezzen a tananyagban
szereplő anyagmennyiségi ismeretekkel. Képes legyen a tananyaghoz tartozó egyszerű kísérletek,
mérések balesetmentes végzésére.
Nem követelmény, hogy angol nyelven is olyan részletességgel és pontossággal tudja magát a
tanuló kifejezni az egyes kémiai kísérletek és jelenségek leírásánál, mint magyar nyelven, de az
egyes anyagok, elemek megnevezését és a tananyaghoz kapcsolódó legfontosabb kulcsszavakat
tudnia kell angolul.
Tankönyvek, segédletek:
Bármely akkreditált tankönyvcsalád, például a Mozaik Könyvkiadó hetedik és nyolcadik
osztályosok számára készített kémia tankönyvei, valamint kiegészítésként egyéb segédletek,
újságcikkek, tanulmányok, interneten található anyagok a pedagógus választása alapján.
Bármely akkreditált angol nyelvű könyv használható, például George Bethel & David Choppoch:
Chemistry First. OUP (a könyv legfontosabb tudnivalóiról készített összefoglaló).
Bármely angol nyelvű könyv, tankönyv, újságcikk, tanítási segédanyag használható, amely segíti
a tananyag angol nyelvű elsajátítását, a kísérletek végzését.
Fodor Erika „Legyél Te is felfedező!” kísérletgyűjteménye és a kísérletekhez tartozó módszertani
ötlettár.
Lehetséges csak magyar nyelvű tankönyv használata, amely mellett glosszárium jelleggel
szerepelnek az egyes fejezetekhez tartozó angol nyelvű kulcsszavak, valamint néhány soros
angol nyelvű összefoglalása a magyar fejezetnek.
Kecskés Andrásné, Rozgonyi Jánosné: Kémia 7., 8. és munkafüzetei, Nemzeti Tankönyvkiadó
Z. Orbán Erzsébet: Kémia 7., Nemzeti Tankönyvkiadó
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VI. 1. 4. Biológia

Bevezető
A biológia tanítása két nyelven történik, bontott osztályban, ahol az osztály egyik felével a magyar
pedagógus, másik felével az angol nyelvű tanár dolgozik. A két pedagógus által megbeszélt
időközönként csoportot cserélnek. Mindegyik csoport az egyik nyelven tanulta az új ismereteket, a
másik nyelven pedig gyakorolja azok alkalmazását. A pedagógusok megegyezése szerint lehetséges
a párban oktatós forma alkalmazása is.
A tantárgy tananyaga igen komoly szókincset követel meg a tanulóktól. Két különálló tankönyv
(egy magyar és egy angol nyelvű) alkalmazása túl sok többletmunkát kívánna meg a diákoktól.
Tapasztalat az is, hogy nagyon nehéz olyan angol és magyar nyelvű könyvet találni, amelyek a
tananyag elrendezése tekintetében teljesen megegyezőek. A két könyv különbsége és az eltérő
elvárások igen megnehezíthetik a pedagógusok és a tanulók munkáját.
A túlterhelés elkerülése érdekében az alapítvány csapata a magyar tantervnek megfelelő
anyagokból, tankönyvekből angol nyelven minden egyes témakörhöz összefoglalót készített, a
szükséges szakkifejezéseket tartalmazó szótárral együtt. Tehát egy magyar akkreditált könyvet
veszünk alapul és annak minden egyes fejezetéhez egy angol nyelvű összefoglalót kapnak a
tanulók.
Az összefoglalókban az új szakmai kifejezéseket a tanulók mindig megfelelő szövegkörnyezetben is
olvashatják, illetve a tanórákon az angol anyanyelvű pedagógussal gyakorolják is azok használatát.
Ez az akkreditált magyar tananyag angol nyelvű összefoglalóval, szószedettel képezi a fő
tananyagot. Emellett az angol anyanyelvű pedagógusok egyéb autentikus anyagokat is
használhatnak kiegészítő anyagként. A biológia tanítását igen sok ismeretterjesztő film és interaktív
szoftver segíti, amik mind hozzájárulnak az érdekes, élvezetes tanórákhoz.
A hetedik és nyolcadik évfolyam tananyagát együtt ismertetjük, mert a tananyag feldolgozása
többféle módon is lehetséges a két tanév során. A tantárgy összóraszáma az iskola vezetésének
döntése szerint osztható el a két tanév során.
A brit és a nemzetközi tanterv előírásait is figyelembe vettük. A nemzetközi tanterv igen nagy
hangsúlyt fektet a felfedezéseken, kísérleteken alapuló ismeretszerzésnek, tanulásnak, mely
szemléletet mi is érvényesítettünk tantervünkben.
Jellemzők:
A biológia tanórákon nagyon aktív, felfedező módon lehetséges a tanulók képességeinek,
készségeinek fejlesztése. A tananyag érdekes, a modern segédeszközök (filmek, interaktív
szoftverek) pedig nagyon látványos, érdekes formában tudják világunk csodáit a tanulókkal
megismertetni.
A hetedik és nyolcadik osztály során a tanulók tájékozottá válnak a földi élővilág sokféleségéről,
valamint az emberek és biológiai környezetük közötti kapcsolatrendszerről. Ezek értékességének
felismerésével és tudatosításával növelhetik az élővilágban meglévő változatosság fennmaradásának
esélyeit.
A témák lehetővé teszik, hogy erőteljesen érvényesüljön az ismeretek önálló megszerzésének
képessége, mivel a gyermek és ifjúsági ismeretterjesztő irodalom, a TV csatornák által sugárzott
ismeretterjesztő filmek kiváló hátteret adnak a tananyag kiegészítésére, sokoldalú feldolgozására.
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Célok és feladatok:
Célunk, hogy az ember és biológiai környezete közötti kapcsolatrendszer tudatosításával növeljük a
tanulók egészséges életének esélyeit. A diákok ismerjék saját testük felépítésének és működésének
alapjait, az egészséges életmód szabályait és képesek legyenek az egészséges életvezetésre. A
biológia tanításának - a többi tantárggyal együtt - célja, hogy kialakítsa az ismeretek önálló
megszerzésének képességét.
A fenti célokból következően feladat az élőlények és az életközösségek változatosságának
megmutatása és annak tudatosítása, hogy Földünk globális problémáinak megoldása minden ember
közös feladata. Tanulói megfigyelésekkel, vizsgálatokkal és tanulókísérletek szervezésével,
vizsgálati eljárások gyakoroltatásával, ismeretterjesztő művek, filmek közös feldolgozásával
alakítjuk ki az önálló ismeretszerzés képességét és igényét. A tananyag feldolgozása során a
mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva tesszük nyilvánvalóvá, hogy az elsajátítandó tudás
nem elsősorban önmagáért szükséges, hanem azért, hogy megértsék és ennek alapján befolyásolni
tudják a tanulók a környező világ egyes jelenségeit. Csoportos tevékenységekkel az
együttműködéshez szükséges készségek kialakulását, és az iskola működésének egészébe
integrálódva a szocializációt, a társadalmi környezetbe történő beilleszkedést szolgáljuk. Felkeltjük
a tanulók érdeklődését a biológiai jelenségek, folyamatok iránt. Ismeretekhez juttatjuk a biológiai
környezet jelenségeinek, folyamatainak vizsgálata révén.
Az értékelés elvei:
A tanulók teljesítményének értékelésekor külön értékeljük a magyar nyelvű szaktárgyi tudást,
valamint külön értékeljük a tananyag angol nyelven való prezentálásának képességét is. Mindehhez
hozzájárul még a tanuló órai munkája mind az angol, mind a magyar nyelvű tevékenységek során, a
csoportmunkákban, projektekben való aktív részvétel is.
Értékeljük mindkét nyelven, hogy milyen szinten sajátította el a tanuló a tananyaghoz kapcsolódó
szaknyelvet és az élőlények testtopográfiai ismereteit. Értékeljük, hogy a tanuló hogyan használja a
megismerési algoritmusokat, képes-e a megismert élőlények rendszerezésére; milyen mértékben tud
önállóan vagy társaival együttműködve ismereteket szerezni. További értékelési szempont, hogy a
tanuló össze tudja-e hasonlítani a növények és állatok testfelépítését, életműködéseit az emberével.
Elvárás és ezért értékelési szempont a környezet- és egészségvédelem igényének kialakulása a
tanulóban.
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7-8. évfolyam
Interaktív tábla szoftver és filmgyűjtemény:
Alapítványunk a biológiai ismeretek élményszerű elsajátításához interaktív táblához való
szoftverekkel és ismeretterjesztő filmekkel járul hozzá.
Professzionális színvonalú, igényes szoftvereket, filmeket választottunk, mely gyűjteményt
folyamatosan bővítünk.
A néhány perces, rövid filmek bemutatása és megvitatása a tanórák keretei között lehetséges, a
hosszabb ismeretterjesztő filmek vetítése projektorral a filmklubban is megoldható. Egyaránt
alkalmazunk angol és magyar nyelvű filmeket, szoftvereket.
Nagy élményt jelent a tanulók számára egy-egy olyan igényes szoftver használata, mint például
amikor az interaktív táblán azt láthatják megelevenedni, hogy milyen a táplálék útja a szervezetben,
vagy egy növény fejlődésének felgyorsított filmjét nézhetik.
Minden egyes filmvetítés és szoftverhasználat után fontos a látottak megbeszélése, közös
értékelése, megvitatása.
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7-8. évfolyam
Heti óraszám: 2,5 tanóra
Nagy témakörök:
Tájak és életközösségek:
- A földi élővilág általános jellemzése
- A forró övezet élővilága
- A mérsékelt öv élővilága
- A hideg övezet élővilága
- A hegyvidék, tengerek, tengerpartok
élővilága
Az élőlények rendszerezése:
- A sejtmagnélküliek és sejtmagvas
egysejtűek
- A gombák
- A növények
- Az állatok

Az emberi szervezet felépítése és
működése:
- Az emberi test szerveződése
- Az emberi bőr
- A mozgás
- A táplálkozás
- A légzés
- A keringés
- A kiválasztás
- A szaporodás
- Az egyedfejlődés
- Idegi és hormonális szabályozás
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Témakörök

A földi élővilág
általános jellemzése.

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Megfigyelő képesség.
Tanulás
motiváció.

.
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Az életközösségek
Széleskörű
jellemzői,
anyaggyűjtés. .
iránti pusztulásának okai.
Védelmük jelentősége. Figyelemfelkeltő
faliújság készítése az
Az emberi tevékenység élővilág jelenlegi
hatása
az helyzetéről:
életközösségekre.
A „A FÖLD élő és
Föld
globális élettelen adatai”.
veszélyezettsége.
Az ember felelőssége a A szférák világa ( a
környezetért.
bioszféra ábrázolása):
alma és héja modell
A lakóhely környezeti elkészítése.
problémái.
A vízszintes és
A
környezetvédelem függőleges mérték
jelentősége.
megjelenítése magasságok és
Környezetvédelmi
mélységek az utcán
alapfogalmak
megjelenítve.
bevezetése:
környezetelemzés
Projekt:
alapvizsgálatokkal.
- Fair Trade lényege.
HulladékFogyasztóvédelmi
újrahasznosítás.
ismeretek.
Környezetvédelem,
környezetszennyezéssel
Földtörténeti korok.
kapcsolatos
hírek,
újságcikkek gyűjtése,
elemzése,
faliújság
készítése. A témakörre
vonatkozó információs
források csoportosítása.
Forrásfigyelés
elindítása és folyamatot
nyomon kísérő faliújság
vagy figyelőnapló
készítése.
Kooperatív
csoportmunka:
dinoszauruszok,
őslények. Képzeletbeli
utazás a földtörténeti
korokban.

Idegen tájak
élővilágának
megismerése.
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használata a biomok
elhelyezésében.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Az övezetek élővilága. A környezeti tényezők,
az élőlények
tűrőképessége és az
élőlények előfordulása
közti összefüggések
meglátásának
képessége.

Tananyag

Életközösségek
részletesebb
tanulmányozása.
Környezeti tényezők.

Élőlények
Az élőlények közti
tűrőképessége.
kölcsönhatások
szerepének felismerése Élőlények közti
az ökológiai rendszerek kölcsönhatások.
egyensúlyának
szabályozásában.

Ajánlott
tevékenységek
Információgyűjtés az
életközösségekről,
élőhelyekről.
A jellegzetes élőlények
megjelenítése
táblázatban: több
forrásból származó
(írott, elektronikus és
médiaforrások)
ismeretanyag
szövegelemzés utáni
beillesztése.
Állatvilág övezetes
térképének elkészítése.

Rendszerezés.
Táplálkozási
kapcsolatok,
táplálkozási szintek.

Virtuális úti beszámoló
készítése egy-egy öv
jellegzetességeit jól
mutató földrajzi hely
képzeletbeli felkeresése
után.

Az anyagforgalom és
energiaáramlás
elválaszthatatlanságának felismerése. Anyagforgalom és
energiaáramlás az
életközösségekben.
A termelő szervezetek
jelentősége, az anyagok
körforgása.
A hatékony
segítségnyújtás
lehetőségének
felismerése.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Kritikai észrevételek
Az övezetek élővilága. megfogalmazása.

Tananyag

Részletekbe menő
ismerkedés és
projektmunkák az
A forró, a mérsékelt és Megfigyelés,
leírás, egyes övezetek
a
hideg
égöv összehasonlítás.
élővilágának,
sajátosságai.
sajátosságainak
Távoli tájak természeti megismerésére.
A hegyvidékek,
és kulturális
tengerek, tengerpartok sajátosságaiba való
A trópusi esőerdők
élővilága.
érzelmi és képzeletbeli földrajzi helye,
belehelyezkedés
életfeltételei,
képessége.
szerkezete, élőlényei.

Ajánlott
tevékenységek
Projekt:
Kutatómunka,
majd
konferencia mindegyik
égöv élővilágának a
sajátosságairól.

A szavanna éghajlat
Összefüggésekre épülő természetes
tanulás elsajátításának növénytársulásainak
gyakorlása
az földrajzi helye,
információhordozók
életfeltételei.
segítségével.
A sivatag jellemző
élőlényei.
Táplálékláncok
Földrajzi
ismeretek
összeállítása.
alkalmazása, a földrajzi A tajga kiterjedése,
atlasz
használatának életfeltételei, élőlényei.
képessége.
A tundra földrajzi
Algoritmusok
helye, éghajlata,
alkalmazása
az életfeltételei, élőlényei.
élőlények
megismeréséhez.
Élet az Északi- és a
Déli-sarkon.
Az
élőlények
környezete, életmódja, A tengerek, óceánok
szervezete
és tagolódása és élőlényei.
szerveinek felépítése és A part és a partközel
működése
közti élőlényei.
összefüggések
tudatosítása.
A tengerek, óceánok
szerepe.
A
környezetvédelemben
való aktív észvétel
igényének kialakítása.
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Témakörök

Az állatok.

Képességek,
kompetenciák
Megfigyelés.
Tapasztalatszerzés.
Bizonyítások.
Önállóság a
vizsgálódások,
kísérletek végzésében.
Az élőlények
sokszínűségének
felismerése.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Állatok általános
jellemzői. Szivacsok,
csalánozók, gyűrűsférgek, puhatestűek,
ízeltlábúak, gerincesek
törzse és osztályaik.

Növényi és állati sejt
összehasonlítása.

A fejlődés irányai.
A
gerinctelen
és
gerinces
állatok
kültakarója.
Az állatok mozgása.
A
mozgásszervek
felépítése, működése.
Táplálkozás
az
állatvilágban.
A
táplálkozás
szervei,
módjai és folyamatai.
Légzés a vízben és a
szárazföldön.
Anyagszállítás
kiválasztás
állatoknál.

és
az

Projekt:
-Bizonyítás: a
környezet, a kültakaró
és az állat fejlettsége
közti összefüggések.
-Az autotróf és a
heterotróf táplálkozás
jellemzőinek
összehasonlítása.
-A tüdő fejlettsége és a
szárazföldi élethez való
alkalmazkodás
összefüggéseinek
feltárása.
- A nyitott és a zárt
keringési rendszer
összehasonlítása.
-Az állatok
szaporodása, az utódok
egyedfejlődése.
-Az embriófejlődés
helye, az állatok
fejlettsége, az utódok
száma és az
ivadékgondozás
mértéke közötti
összefüggés.

Az állatok szaporodása,
az
utódok Az életközösségek
legjellemzőbb,
egyedfejlődése.

Erdei iskola.

táplálékláncot alkotó
fajainak neve, külső
felépítése, életmódja.

Ökológiai gondolkodás Növények, állatok.
fejlesztése.
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kapcsolatos
természetismeret
tevékenységek az eddig
tanult természetismereti
tananyaggal
összhangban.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

A biológiai sokféleség
Az emberi szervezet
felépítése és működése. értékének felismerése.
Az egészséges élet
megbecsülése.

A testi-lelki egészség
iránti ráhatás,
felelősségének
felismerése.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Az ember és biológiai
környezete közötti
kapcsolatrendszer.

Fogalmak szakszerű
használatának
elsajátításaszövegelemzéssel.

Rendszerezés.
Kutatás.

Életmód és egészségi
állapot, egészség és
környezet közötti
összefüggés elemzése.

A felnőtt lét szerepeire
való felkészülés.

Vitaverseny rendszerű
játék keretében.

Életvezetési, komplex
információk
kezelésével kapcsolatos
képességek.

Bemutató órák
szakemberek
részvételével
táplálkozásról,
szenvedélybetegségekről.

Eligazodás az
egészséges élet
megőrzéséhez
szükséges mindennapi
tennivalók között mind
a testi, mind a lelki
egészség
vonatkozásában.

Megfigyelések,
vizsgálatok önálló
végzése, az
eredmények,
tapasztalatok
dokumentálása,
megjelenítése, megvitatása.
Projekt:
Szövetek, szervek,
szervrendszerek
felépítésének és
működésének közötti
kapcsolat feltárása
csoportmunkában.

Az
emberi
szerveződése.

test Megfigyelés.
Összehasonlítás.
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Az
emberi
test Interaktív tábla szoftver
felépítése a sejttől az az emberi testről.
egységes egészig.
Az állatok és az ember
A különböző
testszerveződésének
szerveződési szintek,
összehasonlítása.
azok felépítése és
funkciója.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Az emberi bőr.

Önismeret fejlesztése.

Környezettudatos
gondolkodás
fejlesztése.

Vizsgálódások.
Összehasonlítás.
Kísérletezés.

A mozgás.
Egészséges életmód,
helyes testtartás
igényének kialakítása.

Ajánlott
tevékenységek

Tananyag

A bőr szerkezetének és Projekt:
funkcióinak
Sejtek,
szövetek
összefüggései.
vizsgálata
mikroszkóppal.
A hámszövetek helye,
jellemzői és szerepe.
Különböző sportok és
jellegzetes testi
Módosult hámok.
adottságok
Kötő
és összehasonlító
támasztószövetek: laza táblázatának
rostos kötőszövet, ín -, elkészítése, elemzése.
zsír -, porc - és
csontszövet.
Az izomszövetek fajtái,
működésük és helyük a
testben.
A mozgásszervrendszer
szervei,
csontkapcsolatok.
A
testtájak főbb csontjai.
A csont - és vázizmok
szerkezete, kamaszkori
jellemzői.
A mozgás
szerepe.

élettani

Az emberi csontváz.
A
csontritkulás
fogalma.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

A táplálkozás.

Egészséges életmód.

A szervek
elhelyezkedése,
működése. A
táplálkozás funkciója.
Táplálékok.
Élelmiszerek
tápanyagtartalma.
Az
egészséges
táplálkozás alapelvei.

Saját táplálkozás
megfigyelése.

Egészséges
táplálkozásra való
igény kialakítása.

Faliújság készítése
táplálkozási
javaslatokkal.
Interaktív
tábla
szoftverek alkalmazása.

Helyes és helytelen
étkezési szokások.
A
tápcsatorna
felépítése, működése.
Fogyasztóvédelmi
ismeretek.
A szervek
elhelyezkedése, szerkezete, működése. A
Levegőtisztasági
légzés funkciója.
értékek, mérés.
A légutak és a gázcsere.
A légúti szerveket
károsító
környezeti
tényezők.

A légzés.

Légzőszervi
elváltozások,
betegségek
megelőzése.
A keringés.
Váradás életmentő
szerepének
tudatosítása.

A kiválasztás.
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A szív. A vér és a
nyirokkeringés.
A vér és alkotóinak
szerepe
az
anyagszállításban és a
szervezet védelmében.
Környezeti ártalmak.
A keringés szerepe.
Részei. A vér.
Betegségek.
A szervek
elhelyezkedése,
működése.
A kiválasztás
funkciója.

Pulzus-számlálás
testmozgás előtt és után,
felelés előtt ill. után.
Vérnyomásmérés
értékelése. EKG
diagramm értelmezése a szív szerkezetének
függvényében.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Rész-egész
viszony Az idegrendszer
Kutatómunka
a
felismerése
az szerveződése. Az
témákban.
idegrendszer
idegsejt részei, típusai,
felépítésében
és ingerületi és nyugalmi Vizsgálódás:
működésében.
állapota. Az ingerület A feltétlen- és feltételes
átadása, vezetése. Az
reflex
hasonlóságai,
idegszövet.
különbözőségei.
Érzékszervekkel
A szem és a látás.
kapcsolatos
tanulói
vizsgálódások.
A
hallás
és
az
egyensúly érzékelés. A Az élő rendszerek
nyelv, az orr és a bőr, önszabályozó
mint érzékszerv.
képességének történeti
megismerése.
A
szomatikus
(akaratlagos)
és
a A témához illő
vegetatív idegrendszer ismeretterjesztő
felépítése és működése. irodalom, népszerűsítő
A nyomtatott és
cikkek összehasonlító
A szaporodás.
elektronikus
elemzése.
Az egyedfejlődés. Idegi információhordozók
A
szervek
és hormonális
használatának és a
elhelyezkedése,
szabályozás.
híranyagok értékelési működése. Az ivari
módjának elsajátítása. ciklus és funkciója. Az
ember nemi élete,
fogamzásgátlás.
Higiéne,
nemi
betegségek.
Az idegrendszer.

Szülés.
Gyermekvállalás,
családtervezés.
Embrionális és poszt
embrionális fejlődés.
Egészségügyi
problémák. A
szabályozó működés
jelentősége. Az
érzékszervek. Az
idegrendszer.
A hormonrendszer.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
Angol és magyar nyelven legyen képes a tanuló a következőkre:
A tanuló ismerje az életközösségek legjellemzőbb, táplálékláncot alkotó fajainak nevét, külső
felépítését, életmódját. Tudjon egy-egy táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek
megismert élőlényeiből. Legyen képes kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő
növények és állatok lényeges ismertetőjegyeit. Mondjon egy-két példát a különböző életközösségek
élőlényeinek testfelépítése és környezete közötti összefüggésre. Legyen tisztában azzal, hogy a
természetes életközösségek védelme az egész földi élet számára létfontosságú. Észlelje, ha
környezete állapota romlik és legyen igénye annak megakadályozására. Ismerjen példákat a
különféle életközösségek károsításának módjára és annak megakadályozására. Ismerje, hogy
hogyan kell az élőlényeket hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni, csoportosítani. Legyen
képes a megfigyelései, vizsgálódásai során nyert tapasztalatok értelmezésére. Sajátítsa el a
nyomtatott és elektronikus információhordozók használatát, a híranyagok értékelésének módját.
Legyen képes kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények és állatok lényeges
ismertetőjegyeit.
Mondjon egy-két példát a különböző életközösségek élőlényeinek testfelépítése és környezete
közötti összefüggésre. Legyen tisztában azzal, hogy a természetes életközösségek védelme az egész
földi élet számára létfontosságú. Ismerje, hogy hogyan kell az élőlényeket hasonló tulajdonságaik
alapján rendszerezni, csoportosítani. Tudja felsorolni az egyes életműködések szervrendszereinek fő
részeit és ismerje ezek működésének lényegét. Tudja az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és
viselkedésbeli jellemzőit felsorolni. Értse meg, hogy az egyes emberek egyedfejlődése különböző
ütemű, ezért az azonos életkorúak között is lehetnek olyan jelentős fejlettségbeli különbségek,
amelyek mégsem kórosak. Legyen igénye a tisztaságra és az egészséges életmódra. Értse a
betegségek megelőzésének fontosságát.
Angol nyelven az egyes fejezetek lényegének az összefoglalása elegendő, nem szükséges olyan
alapossággal beszámolni a tananyagról, mint magyar nyelven.
Tankönyvek, segédletek:
Bármely akkreditált magyar és angol nyelvű tankönyv használható. Tanítási segédanyagként nem
akkreditált könyvek is használhatók. A magyar nyelvű könyv egyes fejezeteinek rövid angol
összefoglalása szószedettel a legalkalmasabb a kétnyelvű oktatás segítésére.
George Bethell&David Coppoch: Biology First, Oxford University Press
Jámbor Gy.: Biológia 7.,8. és munkafüzetei: Mozaik Kiadó
Asztalos Gy.: Biológia 7. és munkafüzete, Nemzeti Tankönyvkiadó
Dr. Kovács I.: Biológia 8. és munkafüzete, Nemzeti Tankönyvkiadó
Tóth Rita- Ocsenás Mária- Science 7., 8., - Konsept-H Könyvkiadó
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VI. 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 műveltségi területhez tartozik a földrajz tantárgy, valamint a természeti megismerést segítő,
tanórán kívüli, természetben végzett tevékenységek. Programunkban külön természetjáró kört
szervezünk, melyhez külön tantervet készítettünk. 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.
VI. 2. 1. Földrajz
Bevezető
A magyar és a brit földrajztanítási hagyományokat, módszereket, tananyagokat igen részletesen
vizsgáltuk. A magyar felső tagozatos tananyag hazánk nevezetességeivel, nagy tájaival foglalkozik
részletesen, a másik tanterv viszont - értelemszerűen- Nagy Britannia tájegységeinek
felfedeztetésével foglalkozik bővebben. A programunkban tanuló diákok a világ földrajzán túl a
magyar tájegységeket fedezik fel részletesebben, de a tanultakat – mint egy idegenvezetőnek - angol
nyelven általános kommunikációs szinten is prezentálniuk kell tudniuk. Az egész világon az angol
nyelvterületeken lévő nagy földrajzi nevezetességekről tanulnak a diákok (pl. Grand Canyon, Loch
Ness, London legnagyobb nevezetességei), mely az angol hon - és népismeret, civilizáció részét is
képezi. Az egyes területeken élő népek kultúrájáról, sajátosságairól az angol mint idegen nyelv
tanórákba integrált civilizációs (országismereti) tananyagrészeknél hallanak többet a diákok.
Angliában már jóval korábban elkezdik a földrajz tantárgy (Geography) tanulását, de 14 éves
korukra nem érnek el magasabb szintet, mint magyar diáktársaik.
A földrajz tantárgy tanítását felfedezéseken keresztül, sok pár - és csoportos munkával, igen aktív
módon, a hangsúlyt az összefüggések meglátására helyezve tesszük.
A földrajz tantárgy tanítása lehetséges két tanéven keresztül heti másfél tanórában, vagy egy
tanéven keresztül heti három tanórában, vagy az egyik tanévben heti kettő a másik tanévben heti
egy tanórában.
Jellemzők:
A tantárgy megismerteti a tanulókkal a természeti és társadalmi környezetben való tájékozódás,
eligazodás alapvető eszközeit és módszereit. Fejleszti a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodását,
helyi, regionális és globális szemléletét. Fokozatosan alakítja ki a tanulók felelős magatartását a
szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. Megismerteti a világméretű
természeti és társadalmi problémákat. Hozzájárul a természettudományi szemlélet és
gondolkodásmód kialakulásához. Fejleszti az információszerzés és - feldolgozás képességét,
különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségekre. A tanítási-tanulási folyamat kiemelt
célja a folyamatos önképzés iránti igény, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének
kialakítása. Elősegíti a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését.
Célok és feladatok:
A földrajz tanítása során célunk a tanulóval felfedezés, projektek, egyéni és csoportos kutatómunka
és egyéb interaktív tevékenységek során a főbb kontinensek (Afrika, Amerika, Ausztrália, Ázsia)
természeti földrajzának megismertetése. Célunk, hogy a tanuló váljék képessé a kontinensek
helyének, felszíni formáinak, nagy tájainak leolvasására a térképről. Legyen képes a térkép jeleinek
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segítségével megállapítani a kontinensek felszíni formáit. Végezzen összehasonlító elemzést a
kontinensek természeti és gazdasági földrajzáról. Vonjon le következtetést az éghajlati viszonyokra
és a mezőgazdasági, valamint az ipari tevékenységekre.
További célunk és feladatunk a tanulóval Európa regionális földrajzának (Nyugat-Európa, ÉszakEurópa, Dél-Európa, Kelet-Európa, Közép-Európa) megismertetése. A tanuló váljék képessé Európa
régiói helyének, felszíni formáinak, nagy tájainak leolvasására a térképről. Legyen képes a térkép
jeleinek segítségével megállapítani a régiók felszíni formáit. Végezzen összehasonlító elemzést a
régiók természeti és gazdasági földrajzáról. Vonjon le következtetést az éghajlati viszonyokra és a
mezőgazdasági, valamint az ipari tevékenységekre. Váljék képessé Magyarország régiói helyének,
felszíni formáinak, nagy tájainak leolvasására a térképről. Legyen képes a térkép jeleinek
segítségével megállapítani a régiók felszíni formáit. Végezzen összehasonlító elemzést a régiók
természeti és gazdasági földrajzáról. Vonjon le következtetést az éghajlati viszonyokra és a
mezőgazdasági, valamint az ipari tevékenységekre vonatkozóan. Célunk, hogy a tanuló minden
tevékenységet angol nyelven is tudjon végezni, felfedezései, kutatásai eredményét angol nyelven is
össze tudja foglalni.
Az értékelés elvei:
Szóbeli értékelés: kérdésekre adott válaszok; egy rövidebb téma szóbeli kifejtése; szóbeli feladat
kiegészítése; fogalommagyarázat; topográfiai felelet: megnevezés, azonosítás; ábra-, kép, tematikus
térkép elemzése; összehasonlítás; kiselőadások; filmek kommentálása.
Írásbeli értékelés: vázlat, feleletterv készítése; kontúrtérkép, vaktérkép kiegészítése; folyamatábra
rajzolása; grafikon, diagram készítése; tesztek, munkalapok kitöltése.
Gyakorlati jellegű értékelés: kőzetek, talajfajták felismerése; kísérletek végzése; térképi mérések;
applikáció kontúrtérképen; időjárási megfigyelések; számítások: középhőmérséklet, közepes
hőingás, időszámítások: helyi idő, zónaidő); gyűjtőmunka; leírások készítése, a TV, rádió
műsorainak figyelése; esettanulmányok.
A tantárgy értékelésekor egy részről a magyar és az angol anyanyelvű pedagógus értékeli a
tanórákon és a kutatómunkákban, felfedezésekben való aktív részvételt, valamint a tananyag
elsajátításának mértékét. Külön értékeli az angol anyanyelvű szaktanár, hogy milyen mértékben
sajátította el és tudja alkalmazni az angol nyelvű, tananyaghoz tartozó szakterminológiát a tanuló.
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7. évfolyam
Heti óraszám: 1,5
Nagy témakörök:
-Tájékozódás a földtörténetben
-Európán kívüli kontinensek tipikus tájainak
és néhány kiemelt országának természet- és
társadalom-földrajza
-Európa országainak természet- és társadalomföldrajza
-Természetben végzett tevékenységek
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Témakörök
I. Tájékozódás a
földtörténetben.

II. Az Európán kívüli
kontinensek földrajza
II.1.Afrika
Afrika
természetföldrajza.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A gondolkodási
képességek
fejlesztése
természetföldrajzi
folyamatok és a
történelmi
események
időnagyságrendi és
időtartambeli
különbségeinek
tudatosításával.

Tananyag
A földtörténet korszakai.
A földtörténet eseményei.

Ajánlott tevékenységek
A földtörténet
eseményeinek
ismertetése, időrendbe
állítása.
A különböző korú
kontinensrészek
felismerése és
megmutatása domborzati
térképen.

A földrajzi térben
való eligazodáshoz
nélkülözhetetlen
topográfiai
fogalmak
felismerésének és
megnevezésének
képességének
fejlesztése
térképen,
földgömbön.

Afrika fekvése, földrajzi
helyzete, felfedezésének
története.

Térképolvasás: a
kontinens határainak
megkeresése.
Afrika földrajzi
helyzetének
meghatározása, a
kontinensen húzódó
nevezetes szélességi
körök megnevezése.
Domborzati térképen a
tájak megkeresése.
Kutatás az interneten és
tanulói - kiselőadás
felfedezőkről.

Keresztmetszetről
és tömbszelvényről
szerzett
információk
azonosítása térképi
információkkal.

A kontinens kialakulása,
felszínfejlődése, nagy
tájai.

Metszetrajz elemzése a
vetődéssel kialakult
táblás vidékről, ennek
segítségével a felszíni
formák összegyűjtése.
A tájak jelölése a
megfelelő térképi
jelekkel vaktérképen.

A sivatagok és az
oázisok.

A Fair Trade
kereskedelem lényegének
ismertetése, termelőfogyasztóvédelmi
ismeretek feldolgozása
kooperatív
csapatmunkákkal.

A különböző
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
tematikus térképek
tartalma közötti
összefüggések
felismerése és
indoklása.

Tananyag
természetes növényzete,
állatvilága és talaja.

A földrajzi
övezetesség
felismertetése a
természeti
adottságokban a
kontinensekről vett
példákban.
Afrika társadalom - és
gazdaság földrajza.

Adatok, egyszerű
adatsorok,
diagramok és más
ábrák elemzése,
összehasonlítása.

A népességföldrajz
alapvonásai.

A fontosabb
földrajzikörnyezeti
jelenségek,
folyamatok,
erőforrások térbeli
elhelyezkedésének
megismerése.

Afrika gazdasága.
A mezőgazdaság főbb
jellemzői.
A kontinens
ásványkincsei,
energiahordozói és ipara.

Ajánlott tevékenységek
természetes növénytakaró
összefüggéseinek
vizsgálata tematikus
térképek segítségével. A
legfontosabb folyók és
tavak jelölése
vaktérképen.
A folyók hosszának és
vízgyűjtő területének
összehasonlító elemzése.
Fotók gyűjtése afrikai
növényekről és
állatokról, ezek
elhelyezése a térképen.
A népesség területi
eloszlására vonatkozó
adatok értékelése
tematikus térképek és
diagramok segítségével.
Fejlesztési tervek
kidolgozása.
A tankönyv használatával
adatok keresése az afrikai
országok ipari
termelésére vonatkozóan.
A legfontosabb
ásványkincsek és
nagyvárosok jelölése
vaktérképen.

Kutatómunka által Afrika országai.
a
szelektáló,
lényegfelismerő
képesség
fejlesztése.

Képek, képsorok
elemzése az egyes
országokhoz
kapcsolódóan.
Kutatás az interneten,
majd projektorral
kivetítve tanulói
kiselőadások csapatokban
az egyes országok
kultúrájáról.

Természeti és
gazdasági
körülmények,
hagyományok

Forrásszöveg elemzése, a
legfontosabb
ásványkincsek és
nagyvárosok jelölése
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
egyes népek
gazdasági
fejlődését,
gondolkodásmódját befolyásoló
szerepének
felismerése.
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Témakörök
II.2. Ausztrália és
Óceánia (és a
Sarkvidékek)
Ausztrália természeti
viszonyai.

Ausztrália
gazdaságföldrajza.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Különböző típusú
térképek használata
az ismeretszerzésben való
eligazodásban.
Szemléleti
térképolvasás,
okfejtő
térképolvasás
különféle
méretarányú és
ábrázolásmódú
térképeken.
Lényegkiemelés
szövegből,
információk
csoportosítása és
rendszerezése.

Tananyag

Ausztrália természeti
viszonyai, általános
jellemzése, felfedezése,
kialakulása, tájai
éghajlata, vízrajza,
különleges növény-és
állatvilága.

A kontinens földrajzi
helyzetének
meghatározása, a
nevezetes szélességi
körök megkeresése,
határainak megnevezése.
Forrásszöveg és képek
elemzése.
Ausztrália különleges
élővilágát bemutató film
megtekintése.

Mezőgazdaság,
energiahordozók, főbb
ásványkincsek.
Ipar.

Jegyzetkészítés
szakszövegből.
Olyan adatok gyűjtése az
interneten, amelyek
Ausztrália ipari és
mezőgazdasági
termelésére vonatkoznak.
Térképen ásványkincsek
megkeresése, ezek és a
nagyvárosok jelölése
vaktérképen.
Fejlesztési tervek
kidolgozása.

A szigetvilág tagolódása.
Ausztrália és Óceánia
világgazdasági szerepe.

A szigetcsoportok
elhelyezkedése,
megnevezése térkép
segítségével.
Szigetek, szigetcsoportok
nevezetességeinek
bemutatása képek,
szakkönyvek
segítségével.
Utazási ajánlat készítése.
Fejlesztési tervek
kidolgozása.

A földi
környezetelemek
(pl. gazdálkodás)
méreteinek,
számszerűen
kifejezhető adataik
nagyságrendjének
érzékelése,
összehasonlítása.

Óceánia.

Kutatás,
lényegkiemelés,
összehasonlítás.
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Témakörök
Sarkvidékek.

II.3. Amerika.
Amerika természetföldrajza.

Észak- Közép- és DélAmerika tagolódása

Társadalom- és
gazdaság földrajz.
Amerika országai.

Kanada.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Lényeglátó
képesség.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A Sarkvidékek élővilága.
Emberi életvitel
lehetőségei a
sarkvidékeken.

A Sarkvidékek élővilágát
bemutató képek
megtekintése.
Fejlesztési
tervek
kidolgozása.

Térszemlélet
fejlesztése az
ábrázolt térben
való tájékozódással
(a földgömb, a
térkép koordinátarendszerével).

Amerika fekvése,
partvonala, területe,
földrajzi felosztása,
felszíne.
Amerika felszínfejlődése
a kontinens szerkezete.
A kontinens tájai.

Összehasonlítás.

Földrajzi és társadalmi
összefüggések
felfedezése.

Helymeghatározás.
Domborzati térképek
tanulmányozása: a
kontinens földrajzi
helyének meghatározása;
határainak, szigeteinek,
félszigeteinek
megkeresése.
Helymeghatározás.
Összehasonlító
vizsgálatok
kutatómunkák keretében,
majd konferencia.

Összefüggések
felismerésének a
képessége.

Amerika éghajlata.
Amerika vízrajza.
Amerika természetes
növény- és állatvilága.

A rövidebb és
hosszabb távú
természeti,
társadalmi és
környezeti
folyamatok
áttekintése.
Összefüggések
felismerésének
képessége.

Amerika felfedezése és
benépesülése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Kanada népessége.
Mezőgazdasága.
Ásványkincsei, ipari
ágazatai. Metszetrajz
elemzése.

Az éghajlat és a
természetes növénytakaró
összefüggéseinek
vizsgálata tematikus
térképek segítségével.
Amerika tájairól, növényés állatvilágáról képek,
képsorok gyűjtése.
Kutatómunkák,
kiselőadások kooperatív
csapatmunkákban.
Kutatómunka,
konferencia, fejlesztési
tervek kidolgozása.

Témába illő szövegek és
térképek segítségével,
elemzésével az ország
természeti erőforrásainak
összegyűjtése. Szemléleti
térképolvasás önállóan,
okfejtő térképolvasás
tanári irányítással.
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Az Egyesült Államok.

Latin-Amerika.

II. 4. Ázsia.
Ázsia

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A földrajzi térben
zajló
kölcsönhatások
felismertetése és
magyarázata.
A fontosabb
földrajzikörnyezeti
jelenségek,
társadalmi
folyamatok,
erőforrások,
valamint
környezeti
problémák térbeli
elhelyezkedésének
megismerése.
A természeti
környezet
közvetlen és
közvetett
hatásainak
felismerése a
történelmi
eseményekben és a
jelen társadalmigazdasági
folyamataiban.
Lényegkiemelés
szövegből,
összehasonlítások,
információk
csoportosítása és
rendszerezése.

Felismerés,

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Az USA mezőgazdasága.
A mezőgazdasági
övezetesség.

Kapcsolatok keresése az
éghajlat, a mezőgazdaság
és az ipari termelés
között tanári segítséggel.

Az USA népessége.
Gazdasági fejlődése.
Az USA ipara.
Bányászat.
Nehéz - és könnyűipar.
Szolgáltató szféra.

Szemelvények
feldolgozása, előadása a
környezeti problémákhoz
kapcsolódóan.
Adatok keresése,
összegyűjtése az USA
ipari termelésével
kapcsolatban.

Az USA ipari körzetei.

Vázlatrajz készítése az
Az északi -, déli - és ipari körzetekről, ipari
központjaik
nyugati körzet.
megnevezésével.
Szövegfeldolgozás a
tankönyv használatával
Amerikai vállalatok és
termékek neveinek
összegyűjtése, a
vállalatok központjainak
megkeresése térképen.
Közép-Amerika országai. Szövegfeldolgozás a
Mexikó.
tankönyv használatával,
Dél-Amerika országai.
vázlatkészítés.
Brazília.
Térkép és tankönyv
segítségével országok és
fővárosaik kigyűjtése.
Kooperatív
csapatmunkában
anyaggyűjtés és
bemutatók a közép- és
dél - amerikai
országokról.
Szituációs játékok, pl.
amerikai iparmágnás és
dél-amerikai földmunkák
beszélgetése.

Ázsia fekvése, határai,

Domborzati térkép
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természetföldrajza.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
keresés, egyszerű
helymeghatározás
különböző
méretarányú
térképeken.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag
parttagoltsága.

Ajánlott tevékenységek
használatával Ázsia
határainak megnevezése,
a szigetek, félszigetek
pontos megkeresése,
majd vaktérképen való
jelölése.
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Ázsia társadalom-és
gazdaság földrajza,
országai.

Kína.

Japán.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A megismert
földrajzikörnyezeti
események,
jelenségek,
folyamatok
időrendbe állítása.
Periodikus
jelenségek leírása.
Tények, szöveges
információk
ábrázolása
különböző módon
(pl. térképvázlaton,
diagramon).
A földrajzi
övezetesség.
A számítógéppel
támogatott
együttműködő
tanulás elősegítése
földrajzikörnyezeti témájú
digitális
tananyagok
használatával.
A tájak, természeti
és társadalmi
jellemzőinek, azok
összefüggéseinek
értelmezése.
A
természetföldrajzi
adottságok
gazdaságra
gyakorolt
hatásának
bemutatása.
Következtetések
levonása a készen
kapott és a
számítással nyert
adatokból,
tényekből.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag
Ázsia felszíne,
szerkezeti egységei.
Nagy tájak.

Ajánlott tevékenységek
Ázsia felszínének
tanulmányozása a
földtörténeti kialakulás
szempontjából.
A hegységrendszerek
kialakulásának
megismerése animációs
anyag segítségével.

Ázsia éghajlata, vízrajza,
természetes növény - és
állatvilága.

Az évi
középhőmérséklet, és
csapadékmennyiség
vizsgálata diagramok
segítségével.
Képek, filmek nézése
Ázsiáról.

A kontinens lakossága.
Népsűrűség.
Népcsoportok.
Vallásai.

Adatok gyűjtése és
elemzése internet
segítségével.
Videofilm megtekintése
Ázsia vallásairól és
népcsoportjairól.
Kooperatív
csapatmunkák.

Népesség, történelmi
fejlődés.
Mezőgazdaság.
Kelet-Kína.
Nyugat-Kína.
Kína gazdasági élete,
ásványkincsei.

Szemelvények,
olvasmányok megértése,
lényegkiemelés.

Japán földrajzi helyzete,
lakossága.
Mezőgazdasága
gazdasági helyzete.

Számítások végzése.
Japán demográfiai
adatainak segítségével.

Vaktérkép készítése, ezen
az ásványkincsek és a
legjelentősebb nehézipari
vidékek jelölése.
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Kelet - és Dél-KeletÁzsia országai.

India

Az arab államok.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Természeti és
gazdasági
körülmények,
hagyományok
egyes népek
gazdasági
fejlődését,
gondolkodásmódját befolyásoló
szerepének
felismertetése.
A változások
felgyorsulásának
az egyénre, az
országokra, a világ
egészére gyakorolt
hatásainak
felismertetése.

Tananyag

Gazdasági helyzete
és ipara.

Gyorsan iparosodó
országok: Dél-Korea,
Tajvan, Hongkong,
Szingapúr, Malajzia,
Thaiföld, Indonézia,
Fülöp-szigetek.

Tanulói
kiselőadások
prezentációs
anyagának
készítése tanári
irányítással.
Adatok, egyszerű
adatsorok,
diagramok és más
ábrák elemzése,
összehasonlítása.

India népessége, vallásai.
India mezőgazdasága.

A hírekben hallott

Földrajzi elhelyezkedés.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

India gazdasága,
ásványkincsei,
főbb ipari ágazatai.

Ajánlott tevékenységek
Japán
gazdaságtörténetével
foglalkozó
szemelvények,
olvasmányok elemzése.
Tanulói kiselőadások a
japán ipar termékeiről, az
ország hagyományairól.
Szituációs játékok.
A kelet-és a dél-keletázsiai országok és
fővárosok megkeresése
és bejelölése
vaktérképen.
Termékek, márkanevek
gyűjtése az országok
ipari termeléséhez
kapcsolódóan.
Kooperatív
csapatmunkában
kutatások végzése és
bemutatók a különböző
ázsiai országokról.
A hinduizmusról és a
buddhizmusról
ismeretanyag
összegyűjtése és előadása
tanulói kiselőadások
formájában.
Gazdasági adatokból
készült diagramok
elemzése. A terület és
népesség adatainak
összehasonlítása, a
népesedési folyamatok
elemzése grafikon
használatával.
India gazdasági adatainak
összevetése Kína
adataival.

A világ kőolaj
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III. Európa földrajza
A kontinens
természetföldrajza

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
földrajzikörnyezeti tartalmú
információk
értelmezése.
Annak beláttatása,
hogy az emberiség
által
legintenzívebben
használt
nyersanyagokból
és energiahordozókból
bolygónk készletei
végesek.
Környezettudatos
magatartás
kialakítása.

Az ismert tér
fokozatos
kitágítása.
Tájékozódás a
kontinensen.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Népesség, vallás,
kőolajkészletek.
Országok.
Környezetvédelem.

termelésére vonatkozó
adatok kigyűjtése, ezek
értékelése.
A világ legfontosabb
kőolajlelőhelyeinek
ábrázolása vaktérképen.
Alternatív
energiahordozókról szóló
szövegek feldolgozása,
vázlatkészítés.
Újságcikkek, ismertetők
gyűjtése az interneten.
Beszélgetés az egyéni
felelősségről
a
környezetvédelemben.
Ötletbörze, házidolgozat
arról,
hogy
milyen
cselekedetekkel járulhat
hozzá az egyén a
környezet
védelméhez
(pl.
szelektív
hulladékgyűjtés).

Európa fekvése, határai,
parttagoltsága.

Térképolvasással Európa
határainak, szigeteinek,
félszigeteinek a
megnevezése.
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Társadalom-és
gazdaság földrajz.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Keresztmetszetről
és tömbszelvényről
szerzett
információk
azonosítása térképi
információkkal.
Gyűjtemény, tabló
összeállítása
szaktudományos
szempontok
alapján.

Tananyag
Felszín.
Földtörténeti kialakulás.
Tájak.

Ajánlott tevékenységek

Európa egy részletéről
készült tömbszelvény
elemzése, értelmezése.
Különböző témájú képek
gyűjtése Európáról. (pl.:
hegységekről, folyókról,
városokról, emberekről,
stb.).

A földrajzi
övezetesség
felismertetése a
természeti
adottságokban a
kontinensről vett
példákban.
Európa és országai
földrajzi
jellemzőinek
megismertetése.

Európa éghajlata,
vízrajza, természetes
növény - és állatvilága.

Az Európai Unió
fő céljainak,
értékeinek
megismerése
földrajzikörnyezeti
nézőpontból.
Az
együttműködések
társadalmigazdasági,
környezeti
szükségességének
felismerése.

Az Európai Unió.

Népessége, országai.

Európa éghajlati
térképének és természetes
növényzete térképének
összehasonlító elemzése.
Fotósorozatok
elemzésével a
növénytakaró vizsgálata.
Adatok összehasonlítása
és értékelése terület -,
népesség-népsűrűségre
vonatkozóan.
Európa országainak
összegyűjtése térkép
segítségével.
Az Európai Unióról szóló
szövegek feldolgozása.
Videofilm megtekintése
az Unióról.
Kooperatív
csapatmunkák az Unió
országairól.

A kontinens
országainak földrajza
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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III.1. Észak-Európa
Természeti földrajza,
országai, társadalomés gazdaságföldrajza.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A
természetföldrajzi
adottságok
gazdaságra
gyakorolt
hatásának
bemutatása.

Skandináv országok:
Norvégia,
Svédország,
Finnország,
Dánia.

Az egyes országok
természeti adottságainak
és gazdaságának
összehasonlítása
tankönyv és térképek
segítségével.

Természeti földrajza,
országai, társadalomés gazdaságföldrajza.

Egyszerű vázlat
készítése
információk
alapján önállóan.

Nyugat-Európa földrajzi
jellemzőinek
megismertetése.

Nagy-Britannia.

A gazdasági élet
jelenségeiben,
folyamataiban
megnyilvánuló
kölcsönhatások
felismertetése,
egyszerű
értelmezése.
A társadalmigazdasági
események az
egyes országok
fejlődésére
gyakorolt
hatásainak
felismertetése.
Annak beláttatása,
hogy az emberiség
által
legintenzívebben
használt
nyersanyagokból
és energiahordozókból
bolygónk készletei
végesek.

Természetföldrajzi
helyzete, jellemzői.
Gazdasági életének
alapjai, feltételei.
Gazdasági körzetek.
Mezőgazdaság
Közlekedés és
kereskedelem.

A tankönyv és a
domborzati térképek
segítségével általános
jellemzés készítése.
Nyugat-Európa
természeti-, társadalmi-és
gazdaságföldrajzáról.
Tanulói gyűjtőmunka,
vagy fotóalbum
összeállítása NagyBritannia tájairól és a
főváros
nevezetességeiről.
Nagy-Britannia
gazdaságtörténetéről
szóló olvasmányok
elemzése.
Tanulói kiselőadások az
ország ipari körzeteiről.
Termékek, márkanevek
gyűjtése az ipari
termeléshez
kapcsolódóan.
Gazdasági, politikai
témájú újságcikkek
gyűjtése és értelmezése.
Ismerkedés az ország
kulturális értékeivel az
internet segítségével.
Utazási ajánlat készítése.
Tanulmányi kirándulás,
múzeumlátogatás.

Benelux államok

Természeti és
gazdasági

A Benelux államok
természeti földrajza.

III.2. Nyugat-Európa.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Metszetrajzok készítése
tájanként, az éghajlat,
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Franciaország.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
körülmények,
hagyományok
egyes népek
gazdasági
fejlődését,
gondolkodásmódját befolyásoló
szerepének
felismertetése
példákon keresztül.
Az egyes tájak,
természeti és
társadalmi
jellemzőinek, azok
összefüggéseinek
értelmezése.
Kulturális
kompetencia.

Tananyag

Gazdasági jellemzői.

Ajánlott tevékenységek
mezőgazdaság, ipar
jellemzőinek az
összegyűjtése.
Szemelvények olvasása
az államok történetéről.

Franciaország
természetföldrajzi
helyzete, jellemzői,
mezőgazdasága
ipara, iparvidékei.
Közlekedés földrajzi
szerepe.

Térképolvasással határok,
tájak megnevezése,
földrajzi fekvés
meghatározása, éghajlat
összefüggéseinek
felismerése. A
legsűrűbben lakott
területek jelölése
térképen.
Francia sajtok neveinek
gyűjtése és a
legfontosabb sajttermelő
vidékek megkeresése a
térképen. Francia
ételreceptek keresése
internet segítségével.

Szemléleti
térképolvasás
önállóan, okfejtő
térképolvasás
tanári irányítással
különféle
méretarányú és
ábrázolásmódú
térképeken.

Spanyolország,
Portugália,
Olaszország,
Görögország.

Térképolvasással a
félszigetek, országok,
fővárosok felismerése, a
tájak megnevezése, ezek
vaktérképen való
elhelyezése.

Adatok, egyszerű
adatsorok,
diagramok és más
ábrák elemzése,
összehasonlítása.

Kelet-Európa természeti
földrajza és gazdasági
helyzete.

III.3. Dél-Európa

Természeti földrajza,
országai, társadalomés gazdaságföldrajza

Horvátország, Szerbia,
Szlovénia, BoszniaHercegovina.

III. 4. Kelet-Európa

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Kelet-Európa tájainak
megnevezése,
vaktérképen való
elhelyezése.
Éghajlati adatok
összehasonlítása
diagramok segítségével.
Kelet-Európa gazdasági
szerepének értékelése
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Oroszország.

Ukrajna és
a balti országok.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Lényegkiemelés
szövegből,
összehasonlítások,
információk
csoportosítása és
rendszerezése.

Történelmi múltja, ipara,
mezőgazdasága.

Adatok, egyszerű
adatsorok,
diagramok és más
ábrák elemzése,
összehasonlítása.

Természeti, társadalmi és
gazdasági jellemzők.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Gazdasági szerepe.

Ajánlott tevékenységek
adatok elemzésével.
Gyűjtőmunka és
bemutatás kooperatív
csapatmunkában.
Jegyzet, vázlat készítése
a tankönyv segítségével.
Vázlatrajz készítése:
Oroszország ipari
körzeteinek,
központjainak
jelölésével.
Újságcikkek, hírek
gyűjtése és értelmezése
Oroszország
gazdaságpolitikájával
kapcsolatban.
Ukrajna iparát
megalapozó
ásványkincsek
összegyűjtése az atlasz
használatával.
A balti országok
gazdaságának
összehasonlítása
diagramok segítségével.
Képek, képsorozatok a
balti országok tájairól,
nevezetességeiről.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
Környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek:
A tanuló tisztában legyen a környezetvédelem fontosságával és tudjon az esőerdők kiirtásáról, a
harmadik világ kizsákmányolásáról. Környezettudatos magatartást tanúsítson a saját egyéni
életében is. Tudjon a Fair Trade mozgalom lényegéről és jelentőségéről.
Térképi ismeretek:
A tanuló tudjon tájékozódni a kontinensek, illetve az egyes országok domborzati és politikai
térképein. Tudjon keresztmetszetről és tömbszelvényről szerzett ismereteket azonosítani a térképi
ismeretekkel. Képes legyenek a különböző méretarányú térképek használatával
helymeghatározásra, távolságok mérésére. A tanuló ismerje a földtörténeti időbeosztás nagy
egységeit, a legfontosabb időszakokat, tudja ezekhez kapcsolni a felszínfejlődés legfontosabb
eseményeit. Képes legyen a legfontosabb földtörténeti folyamatok időrendbe állítására.
Kontinensek földrajza:
A tanuló ismerje a kontinensek kiterjedését, a térképen tudja megmutatni az egyes kontinensek
partvonalát, határait. Legyen képes a kontinensek nagy természeti tájait, folyóvizeit, tavait
megnevezni, ezeket különböző méretarányú térképen felismerni. Tudja megnevezni a Föld éghajlati
övezeteit, az éghajlati területeket. Képes legyen ismertetni a nagy éghajlati területeken megjelenő
természetes növényzetet, egy-egy állatfajt. Képes legyen az egyes kontinensek őslakosságát és
népességének mai összetételét bemutatni. Fel tudja sorolni a kontinensek legfontosabb
mezőgazdasági terményeit, tenyésztett állatait. Képes a mezőgazdasági művelési módokról rövid
leírást adni, a termelés területeit a térképen megmutatni. Térkép használatával elemezni tudja a
népesség területi megoszlását. Gazdasági térkép használatával tudja felsorolni a kontinensek
ásványkincseit, energiahordozóit. Rövid leírással tudja bemutatni a kontinensek különböző
gazdasági fejlettségű országait, térségeit.
Példák segítségével bemutatja az egyes országok, térségek szerepét a világban. Röviden tudja
összefoglalni az egyes térségeket veszélyeztető környezeti problémákat. Tudja ismertetni az
Egyesült Államok gazdasági körzeteinek legfontosabb jellemzőit, Japán gyors gazdasági
fejlődésében szerepet játszó tényezőket, Kína, India népességföldrajzi összefüggéseit.
Európa regionális földrajza:
A tanuló angolul és magyarul tudja felsorolni, térképen megmutatni Európa nagy tájait, folyóit,
vaktérképen megnevezni. Legyen képes felidézni Európa éghajlati öveit és területeit, ismerje a
területeken megjelenő természeti növényzetet, állatvilágot. Tudja angolul és magyarul Európa
országait megnevezni és ismertetni az országok gazdaságának természeti feltételeit, tudja bemutatni
ipar és mezőgazdaság legfontosabb termékeit. Példák alapján tudja bemutatni Nagy-Britannia,
Franciaország, a Benelux országok, Olaszország, Oroszország, Spanyolország szerepét Európában.
Ismerje az Európai Unió alapvető céljait, és jelenlegi tagországait.
Angol nyelven a tanuló a tankönyv minden fejezetéről néhány mondatos összefoglalót tudjon
mondani, illetve leírni. Idegenvezetés-szerűen, a lényeget megragadva kell tudnia röviden a főbb
kontinensek földrajzát bemutatnia. A topográfiai fogalmak közül is csak a legfontosabbakat kell
tudnia angol nyelven (kontinensek, országok, legfőbb tájegységek nevei, legfontosabb, a
tananyaghoz tartozó kifejezések angol megfelelőjének használata megfelelő szövegkörnyezetben).
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8. évfolyam
Heti óraszám: 1,5 tanóra
Nagy témakörök:
- Közép-Európa tájainak és országainak természet -,
társadalom -, és gazdaságföldrajza
- A Kárpát medence természet - és társadalomföldrajza
- Magyarország

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Közép-Európa
természetföldrajza.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A tanulók esztétikai
befogadóképességének
fejlesztése a természeti és
társadalmi környezetet
ábrázoló műalkotások
földrajzi tartalmának
felismertetésével.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Közép-Európa szerkezete.
Közép-Európa magas
hegyvidékei: az Alpok és a
Kárpátok.
Kialakulás, formakincsek,
övezetesség.
Közép-Európa éghajlata,
vízrajza, természetes
növényzete.
Közép-Európa népessége,
társadalmi-gazdasági
helyzete.
Közép-Európa országai.
Az Európai Unió.

Közép-Európa
formakincseinek
bemutatása.
Vaktérképek készítése a
tipikus tájak, folyók
bejelölésével.
Videofilm megtekintése a
témával kapcsolatban.

Közép-Európa
gazdaságföldrajza.

Lényegkiemelés
szövegből,
összehasonlítások,
információk
csoportosítása és
rendszerezése.

Közép-Európa
országai:
Németország
Lengyelország,
Csehország.

Egyszerű természet - és
társadalom-földrajzi
algoritmusok
alkalmazása egyéni és
csoportmunkában (pl. táj, országjellemzés és elemzés).

Németország földrajzi
helyzete, határai.
Tájai. Népessége.
Gazdasági körzetei,
központjai.

Németország tájainak,
társadalmának,
gazdaságának jellemzése
diagramok, ábrák,
szövegrészletek
segítségével
csoportmunkában.

Térszemlélet fejlesztése
az ábrázolt térben való
tájékozódással (a térkép
koordináta-rendszerével).

Lengyelország és
Csehország földrajzi
fekvése, tájai, népessége,
mezőgazdasága, ipara.

Domborzati térképen a
tájak megkeresése.
Jellegzetes tájak
bemutatása diaképek
segítségével.
A tájak jelölése a
megfelelő térképi jelekkel
vaktérképen.
Tematikus térképek
összehasonlító elemzése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Szakszöveg megadott
szempontok szerinti
feldolgozása.
Az Európai Unió
intézményrendszerének
bemutatása tanulói
kiselőadás formájában.
Önálló tanulói munka:
sajtófigyelés: aktuális
információk gyűjtése az
Európai Unióval
kapcsolatban.
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Témakörök

Az Alpok
országai: Svájc,
Ausztria.

A Kárpátok
országai:
Szlovákia,
Románia.

A Kárpátmedence.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A földrajzi információ
előállítására szolgáló
eszközök használatának
elsajátíttatása.

Felismerés, keresés,
egyszerű
helymeghatározás
különböző méretarányú
térképeken.
A földrajzi fokhálózat
használatának képessége.

Szociális
(empatikus)
képességek fejlesztése a
magyarlakta települések
sorsáról
való
beszélgetéssel.
A magyarság,
Magyarország és a
magyar gazdaság
helyének,
kapcsolatrendszerének
megismertetésének
képessége a Kárpátmedencében, az Európai
Unióban különböző
források
felhasználásával.
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Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Földrajzi fekvés, tájai,
népessége, természeti
adottságai és gazdaságuk
közötti összefüggések.

Vázlatrajz készítése a
határok, tájak jelölésével.
Adatok keresése Svájc
gazdasági helyzetéről.
Vaktérképen Ausztria
határainak, tájainak,
folyóinak a jelölése.
Atlasz használatával a
tartományok, tartományi
székhelyek megnevezése,
térképi jelölése. Tanulói
gyűjtőmunka készítése
különböző
információhordozók
használatával az országok
nevezetességeiről.
Földrajzi fekvés, tájai,
Térképvázlaton határok,
népessége, mezőgazdasága, tájak, folyók jelölése.
ipari központjai.
Éghajlati diagramok
összehasonlító elemzése.
Tematikus térképek
összehasonlító elemzése.
A magyarlakta
települések megkeresése
és térképi jelölése
(helymeghatározás a
földrajzi fokhálózat
segítségével).
Kooperatív
csapatmunkák a
magyarlakta települések
életmódjáról.
Kirándulás,
térképhasználat
gyakorlása, tájékozódási
játékok, esetleg tájfutás.
A Kárpát-medence
Térképvázlat készítése a
szerkezete és
magyarlakta területekről
természetföldrajzi képe, a
a Kárpát-medencében.
magyarság a KárpátKépsorozat és
medencében.
szövegelemzés.
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Témakörök
Magyarország
természet-és
társadalom-, és
gazdaságföldrajzi
helyzete.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Magyarország földjének
részletes
megismertetésének
képessége, kitekintéssel a
Kárpát-medence
egészére.
Történet elmesélése hazai
és külföldi utazásokról,
átélt élményekről.
Rövid tájékoztatás
adásának képessége
Magyarországról, illetve
a tanult országok
földrajzi jellemzőiről
angol nyelven.
A magyarországi védett
természeti értékek
megismerése.
Környezetünk
problémáinak, azok hazai
és regionális
kapcsolatainak a
felismerése.
A leggyakrabban
előforduló ásványok és
kőzetek; nyersanyagok és
energiahordozók,
valamint talajtípusok
felismertetése é
megnevezésének
képessége angol nyelven
is.
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Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Magyarország fekvése,
helyzete a Kárpátmedencében és Európában.

Domborzati térkép
használatával földrajzi
helymeghatározás,
hosszúság különbség
kiszámítása. Helyi idő
meghatározása.
Történet elmesélése hazai
utazásokról.
Kiselőadások
Magyarországról, hazánk
angol nyelven.
Nemzeti parkjaink rövid
bemutatása,
plakátkészítés
csoportmunkában.
A különböző korú tájak
megmutatása domborzati
térképen. Számítási
feladatok megoldása: évi
középhőmérséklet, évi
közepes hőingás
számolásához kapcsolódó
feladatok.
Rétegvíz, talajvíz, belvíz,
ásványvíz ábrázolása.
Videofilm megtekintése a
geotermikus energiával
kapcsolatban.
Tanulói gyűjtőmunkával
hazánk népszerű
gyógyfürdőinek
megnevezése, térképi
jelölése.
Képeslapgyűjtés hazánk
minden tájáról.
„Hazánk ásványai és
kőzetei” gyűjtemény
összeállítása. Fotókkal,
rajzokkal illusztrált
tablók készítése: ”Mit
tehetünk környezetünk
védelméért?„ címmel.
Gyűjtemény, tabló
összeállítása
szaktudományos
szempontok alapján (pl.
kőzetek).

Magyarország
földtörténete, domborzata,
éghajlata, flórája, faunája,
vízrajza.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Adatok, egyszerű
adatsorok, diagramok és
más ábrák elemzése,
összehasonlítása.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Magyarország
népességföldrajza.
Településtípusok,
településhálózat,
infrastruktúra

Könyvtári órák keretében
adatok gyűjtése hazánk
népességföldrajzával
kapcsolatban, az adatok
táblázatban való
feldolgozása, elemzése,
diagramok készítése.
Fogalom meghatározások
szakkönyv használatával.
Korfa értékelése
megadott szempontok
szerint.
Településtípusok
meghatározása a
világhálóról gyűjtött
légifotók, képek
segítségével.
Hazánk gazdaságával
kapcsolatos hírek,
újságcikkek keresése és
értelmezése tanári
segítséggel.
Magyar terméknevek
gyűjtése.
Szakszöveg feldolgozása
hazánk uniós
csatlakozásáról, erről
tanulói előadás tartása.
Ábraelemzés és
értelmezés az EU és
Magyarország
külkereskedelmi
termékforgalmának
szerkezetéről. Térkép és a
tankönyv együttes
használatával a régiók és
az azokat alkotó megyék
megnevezése,
vaktérképen történő
jelölése.

Eligazodás képessége,
válogatás a különböző
jellegű információs
anyagokban és ezek
gyűjteményeiben (pl.
könyvtárban, kiállításon,
múzeumban és a
világhálón angol és
magyar nyelven).

Magyarország
gazdasága
Magyarország és
az Európai Unió

A hazai gazdasági élet
földrajzi
jellegzetességeinek
felismerése tanári
irányítással aktualitások
alapján.
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A magyar gazdaság
jellemvonásai (szerkezete,
szerepe, területi
különbségek)
Magyarország az EU-ban.
Magyarország régiói.
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Témakörök
Magyarország
tájai:
Az Alföld.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Az egyes hazai
országrészek, tájak
hasonló és eltérő
földrajzi jellemzőinek
érzékeltetése, azok
okainak és
következményeinek
felismertetése és
összefoglalásának
képessége.
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Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Az Alföld tájegységei,
éghajlata, vízrajza,
talajtípusai, növény - és
állatvilága.
Az Alföld
településhálózata, városai,
mezőgazdasága és ipara.

Domborzati térképen a
tájak pontos felismerése.
Vaktérképen a tájak,
legfőbb városok,
települések jelölése.
Tematikus térképek
összehasonlító elemzése
az éghajlat-természetes
növényzet-talajtípusokra
vonatkozóan. Videofilm
megtekintése az Alföld
növény-és állatvilágával
kapcsolatban.
Tanulói kiselőadás a
tanyarendszerről.
Az éghajlat, a talaj, a
mezőgazdasági termelés
vizsgálata tematikus
térképek használatával.
Az Alföldről származó
magyar terméknevek
összegyűjtése.
Kőzetvizsgálat: a lösz.
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Témakörök
A Kisalföld és az
Alpokalja.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Egyszerű vázlat készítése
információk alapján
önállóan.

Tananyag
Természetföldrajza,
településhálózata, városai,
gazdasági élete.

Ajánlott tevékenységek
Vázlatrajz készítése a
Kisalföld területéről,
atlasz használatával a
tájainak, folyóinak
jelölése,
magasságszámok
leolvasása. Az Alföld,
Kisalföld éghajlati
elemeinek
összehasonlítása
tematikus térképek
használatával. A
kisalföldi városok
kulturális
nevezetességeiről vázlat
készítése tankönyvi
szöveg és szemelvények
használatával.
Domborzati térképen az
Alpokalja részeinek
kikeresése és bejelölése
vaktérképen. Az éghajlat,
a növényzet és a talaj
összefüggéseinek
megszilárdítása tematikus
térképek használatával,
metszetrajz készítésével.
Kőzetvizsgálat: gneisz,
pala.
Szövegfeldolgozás,
lényegkiemelés a
településhálózat
megértéséhez.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
A Dunántúliközéphegység.

A Balaton és
környéke.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A fontosabb földrajzikörnyezeti jelenségek,
folyamatok, erőforrások,
valamint környezeti
problémák térbeli
elhelyezkedésének
megismerése.

A földrajzi információ
előállítására szolgáló
eszközök használatának
képessége.
Internetalapú
szolgáltatások (pl.
tények, adatok, képek,
menetrendek, hírek,
tájleírások,
idegenforgalmi ajánlatok
keresése) elérésének
elsajátítása.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A középhegység
természetföldrajzi
jellemzői, tájai, gazdasága.

Domborzati térképen a
középhegység részeinek
megkeresése, az árkok
megmutatása. A hegységek
magasságszámainak
összegyűjtése. Metszetrajz
készítése, természetes
növénytakaró rajzolása.
Térképvázlat és
tömbszelvény
összehasonlítása,
következtetések levonása.
A Dunántúliközéphegység
hasznosítható természeti
adottságainak
összegyűjtése addigi
ismeretek és a térkép
segítségével.
A mezőgazdaság
jellemzőinek feldolgozása
adatkereséssel (erdők
aránya), térképvizsgálattal,
szakszöveg
feldolgozásával. Csoportos
tanulói feladatként
idegenforgalmi plakát
vagy ismertető készítése
fotókkal, rajzzal, rövid
szöveggel.
Kirándulás,
térképhasználat.
Tájékozódási
játékok
tájolóval, térképpel az
erdőben.
Csoportos tanulói
feladatként idegenforgalmi
plakát vagy ismertető
készítése, internet
segítségével fotókkal,
rajzzal, rövid szöveggel.
Kőzetvizsgálat: bazalt.

A Balaton parti tájak,
idegenforgalma.
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Témakörök
A Dunántúlidombság és a
Mecsek.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Keresztmetszetről és
tömbszelvényről szerzett
információk azonosítása
térképi információkkal.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag
Kialakulása, részei,
mezőgazdasága, ipara.

Ajánlott tevékenységek
A táj kialakulásának
modellezése, metszetrajz
készítése. Domborzati
térképen a tájak
felismerése, vaktérképen
ezek bejelölése.
Kőzetvizsgálat: mészkő,
gránit (Mórágyi-rög).
Gazdasági térkép
használatával a Dunántúlidombság és a Mecsek
ásványkincseinek és
energiaforrásainak
összegyűjtése. A táj
idegenforgalmi
vonzerőinek kigyűjtése
könyvek, más
információhordozók
használatával. Pécs
nevezetességeinek
bemutatása fotók,
diaképek segítségével.
Kőzetvizsgálat: mészkő.
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Témakörök

Az Északiközéphegység.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A leggyakrabban
előforduló ásványok és
kőzetek; nyersanyagok és
energiahordozók,
valamint talajtípusok
felismerése.
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Tananyag

Természetföldrajza,
településhálózata,
mezőgazdasága,
bányászata, ipara.

Ajánlott tevékenységek

Tematikus térképek
készítése: a vonulatok
pontos bejelölése,
kőzetanyagaikkal,
talajtípusokkal,
energiahordozókkal.
Kőzetvizsgálat: andezit,
tufa.
Karsztjelenségek
vázlatának elkészítése.
Karsztos területek
összegyűjtése és bejelölése
a térképen.
Rajz készítése a
mészkőbarlangok
formáiról.
Könyvek, képek
használatával páros
munkában kirándulási
útvonal összeállítása.
Gazdasági térképek
vizsgálatával az
ásványkincsek, ipari
ágazatok, ipari városok
számbavétele.
Tanulói kutatómunkaként
neves történelmi
személyiségek
összegyűjtése, akik
kapcsolatban voltak e
tájjal. A táj nemzeti
parkjainak bemutatása
szakirodalom
felhasználásával.

327

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök
Budapest és
környéke

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A környezetben szerzett
tapasztalatok, köznapi
földrajzi-környezeti
ismeretek
megfogalmazása,
természet - és
társadalomtudományi
szemléletű magyarázata.
Leírások, beszámolók
készíttetése
megfigyelésekről,
ismeretekről
segédeszközök
használatával, tanári
irányítással.
Földrajzi-környezeti
megfigyelések, mérések,
vizsgálódások végzése
megfelelő eszközök
használatával, tanári
irányítással.
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Tananyag
Budapest földrajza,
éghajlata, népessége,
szerepe, ipara,
kereskedelme,
idegenforgalma.
Az agglomerációs gyűrű.

Ajánlott tevékenységek
Térkép használatával a
tájak megkeresése.
Éghajlati elemekre
vonatkozó adatok mérése.
Meteorológiai állomás
megtekintése.
Budapest történetét
bemutató szemelvény
olvasása, a lényeg
kiemelése. Csoportok
feladatai: kerületek
összegyűjtése, hidak,
közlekedési lehetőségek,
fontosabb megállóhelyek
megnevezése.
Magyarország
autósatlaszának
segítségével az autópályák
és nagyobb közutak
megnevezése. Adatkeresés
szakkönyvekből hazánk
bel-és külkereskedelméhez
kapcsolatban.
felhasználásával Budapest
idegenforgalmi
adottságainak
összegyűjtése. Utazási
iroda alkalmazottjaként
idegenforgalmi ajánlat
összeállítása.
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A továbblépés optimális feltételei:
Európa regionális földrajza:
A tanuló pontosan meg tudja határozni Közép-Európa földrajzi helyzetét, fel tudja sorolni az
országokat és fővárosukat angolul és magyarul is. Képes legyen leírni Közép-Európa országainak
gazdasági, természeti adottságait. Be tudja mutatni hazánk iparának és mezőgazdaságának
legfontosabb termékeit, telephelyeit és körzeteit. Érzékeltetni tudja az ország fekvéséből adódó
kereskedelmi, közlekedési és idegenforgalmi előnyöket. Tudja ismertetni az Európai Unió céljait és
feladatait, ismeri intézményeit. Tudja, hogy honnan gyűjthetők információk az EU intézményeivel
kapcsolatban.
Magyarország földrajza:
A tanuló tudja felsorolni angolul és magyarul és térképen megmutatni Magyarország nagy és kis
tájait. Ismerje kialakulásuk főbb lépéseit, mai arculatuk jellegzetességeit. Ismertetni tudja az egyes
éghajlati elemek területi eltéréseit, okait. Angolul és magyarul fel tudja sorolni és térképen meg
tudja mutatni Magyarország fő - és mellékfolyóit, tavait. Fel tudja sorolni a hazánkban élő
nemzetiségek többségét, röviden meg tudja fogalmazni az ország népességének területi
elhelyezkedését és ennek okait.
Képes legyen rövid értékelést adni a fejlődő ipari térségekről. Be tudja mutatni a magyar ipar mai
változását előidéző okokat. Ismerje Magyarország legfontosabb mezőgazdasági körzeteit, az
élelmiszeripar legfontosabb telephelyeit. Ismerje a nagyobb közút - és vasúthálózatainkat. Képes
legyen ismertetni hazánk idegenforgalmi adottságait, megnevezni a legjelentősebb idegenforgalmi
helyeket. Röviden tudja összefoglalni az országot veszélyeztető környezeti problémákat. Ismerje a
legnagyobb nemzeti parkjainkat.
Angol nyelven minden egyes témában néhány mondatos összefoglalót tudjon mondani, tudja angol
nyelven is megnevezni az országokat és azok fővárosait és csak a legfontosabb topográfiai
fogalmakat kell tudnia megnevezni (Magyarország főbb tájainak angol elnevezése, idegenvezetés szerűen a legfőbb magyar tájegységek bemutatása). Nem követelmény, hogy a tanuló angol nyelven
is olyan részletességgel tudjon a témakörökről beszélni, mint magyarul.
Tankönyvek, segédletek:
Bármely magyar és angol nyelvű akkreditált tankönyv tankönyvként, a tanterv előírásainek
teljesítését segítő bármely nem akkreditált könyv pedig tanítási segédanyagként használható.
A szűk időkeret miatt nem ajánlott külön magyar és külön angol nyelvű tankönyvet használni. A
kétnyelvű földrajzoktatás ilyen nagy tananyag elsajátíttatására úgy lehetséges legeredményesebben,
ha egy magyar nyelvű tankönyvet tekintünk alapkönyvnek és annak minden egyes konkrét
fejezetéhez a tanulók néhány mondatos angol nyelvű összefoglalót kapnak és a fejezetben szereplő
legfontosabb helynevek, szakszavak szószedetét.
Az angol könyveknél a Key Stage 3 tananyagot tartalmazó könyvek szolgálnak segítségül további
fénymásolható feladatlapokkal.
Javasolt tankönyvek, atlaszok:
Richard Kemp: Access to Geography -sorozat, Oxford University Press
Oxford First Atlas, Oxford University Press
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Oxford International Student Atlas, Oxford University Press
Jónás I.-Dr. Kovács L.-Dr. Mészáros R.-Vízvári a.: Földrajz 7., Földrajz 8., Mozaik Könyvkiadó,
Szeged, 2003.
Bármely további angol és magyar nyelvű tankönyv, segédanyag a szaktanárok döntése szerint.
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VI. 2.2. Természetjáró tevékenységek (tanórán kívüli tevékenységek)
Bevezető
A Brit Nemzeti Alaptanterv testnevelés tantervénél „Outdoor and Adventurous Activities” cím alatt
szerepelnek azok a tevékenységek, amelyeket a természetjáró tevékenységek tanterveként írunk le.
Először rövidebb, majd hosszabb kirándulásokkal, vidéken töltött hétvégeken, táborokban végezzük
a környezeti nevelést. A tanév során az erdei iskolában végezhetők igen nagy mennyiségben szintén
ezek a tevékenységek. A kiemelt fejlesztési feladatok közül a környezettudatosságra nevelés, a testi
és lelki egészség, és a hon- és népismereti tartalmak érvényesülnek a legjobban.
Jellemzők:
A természet szeretetére tanteremben nem lehet hatékonyan nevelni. A környezettudatos magatartás
kialakításának legfőbb színtere a természet. A diákok közösséget alkotnak, együtt fedezik fel
vezetőjük irányításával a természet szépségeit, megtanulják megbecsülni annak értékeit.
Terepgyakorlatokon, tájékozódási versenyeken, tájfutáson, nappali és éjszakai portyákon, vadlesen,
téli és nyári szabadtéri sportok és számtalan egyéb, emlékezetes élményt adó tevékenység során
vezetjük rá a diákokat a természetközeli élet szépségeire.
Célok és feladatok:
Legfőbb célunk a természet megszerettetése a tanulókkal, szép élményeken keresztül a
természetben töltött programok során. Célunk a tanulók hozzászoktatása a táborozáshoz. További
cél és feladat a gyermekcsoport közösségi élményeken, közös erőfeszítéseken alapuló fejlesztése,
ami a szociális és érzelmi nevelésben szintén kiemelt jelentőséggel bír.
Az értékelés elvei:
A közösségi élményekhez való hozzáállás, részvétel a közös tevékenységekben, munkában.
Szolgálatkészség, segítőkészség.
Természetben végzett tevékenységek
5-8. osztály
Időtartam: az iskolák helyi tanterve szerint
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Témakör

Képességek,
kompetenciák

A természet, mint
élettér.

Környezettudatos
Élménybeszámolók
magatartás kialakítása. tábori élményekről,
kirándulásokról.

Élménybeszámoló szép
tábori, kirándulási
élményekről.

A természet szeretetére,
tiszteletére, értékeinek
megbecsülésére való
rávezetés.
Környezet
sajátosságainak
Felelősségteljes
összefoglalása
magatartás kialakítása. játékokon keresztül.

Élménybeszámoló a
külföldi pedagógusok
hazájában található
különleges
élőlényekről.

Fél – és egynapos
kirándulások.

Átgondoltság.
Kitartás.
Türelem.
Rendszerezettség.
Állóképesség.
Szabálykövetés.

Felszerelés egynapos
kiránduláshoz.
Egynapos
kirándulások, túrák a
tanulók teherbírásának,
állóképességének
megfelelően, a
fokozatosság elvének
megfelelően.

Ésszerű csomagolás
gyakorlása.
Kirándulás.
Sziklamászás,
falmászás.
Barlangtúra.
Játékos tevékenységek
az erdőben.
Természet
megfigyelése a
különböző
évszakokban,
hónapokban.
Közösségépítő
tevékenységek
játékokon és közös
szokások kialakításán
keresztül.

Többnapos
kirándulások.

Lényeglátás.
Kitartás.
Összefüggések
felismerése.
Teherbírás.

Hátizsák, ruházat,
egyéb szükséges
felszerelés kiválasztása
az évszaknak és
időtartamnak
megfelelően.

Hátizsák szakszerű
bepakolásának
gyakorlása.
Kirándulás.
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Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

A Magyarországon
található növényzet,
erdők sajátosságai,
fafajták, erdei állatok
számbavétele játékos
csapatépítő kooperatív
feladatokkal és
élménybeszámolókkal,
képekkel.
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Témakör

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Táborozás.

Lényeglátás.
Kitartás.
Közös feladatvállalás
képessége.
Együttműködés.

Hátizsák bepakolása.

Lista összeállítása a
szükséges eszközökről.
Hátizsák bepakolásának
gyakorlása.
A szükséges
felszerelések, eszközök
megbeszélése.

Sátor felállításának
megtanulása.

Felkészülés
táborozásra, tábori
építmények
készítésének tanulása.
Táborozás a
természetben.

Megfelelő sátorhely
kijelölése. Sátor ki- és
becsomagolásának,
felállításának és
lebontásának
gyakorlása.
Sátorban alvás erdőben.
Legfontosabb tábori
építmények
elkészítésének
tanulmányozása.

Tábor felállítása.
Táborbontás.

Természethez való
alkalmazkodás
képessége.
Kitartás.
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Táborfajták: állótábor
és vándortábor.
Tábor felállítása.
Tábori építmények.

A táborhely
kiválasztása.
Sátrak felállítása,
körülárkolása,
berendezése.

333

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Főzés a táborban.

Manuális készségek.
Együttműködés,
csoportmunkában való
részvétel.
Kitartás.
Feladattudat.
Kreativitás.

Tűzrakás főzés
számára.
Főzőeszközök.
Főzés tűzhelyen.
Sütés szabad tűzön.
Bográcsban főzés.
Receptek.
Élelem és tárolása.
Étkezés módja a
táborban.
Étkezés utáni takarítás.

Főzés az iskolában,
vagy házban. Főzés
kertben kempingfőzőn.
Főzés a kertben szabad
tűzön. Főzés a
táborban.
Főzőeszközök
összegyűjtése,
leltározása.
Faágakból
bográcsállvány
készítése.
Szabadtűzi sütés: sütés
nyárson, sütés
hamuban, fóliában,
rostélyon tűz fölött.
Élelem tárolása
különböző módokon.
Étkezés tábori
építményeknél.

Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Tábortűz.

Konstruktivitás.
Kreativitás.
Kitartás.
Feladattudat.
Csoportokban
szerepléshez való
hozzászokás.
Félénkebb gyerekek
szereplésben való
rutinszerzése.

Tűzrakás szabályai.
Különböző tábortüzek.
Tűzrakás.
Közösségépítő
tábortűzi játékok.
A tűz őrzése és
eloltása.

Fagyűjtés.
Tűzrakás.
Tűzgyújtás.
Tábortűz körüli játékok.
Bábjáték a tábortűznél.
Árnyjáték a tábortűznél.

Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Tisztálkodás a
táborban.

Igény a tisztaságra.
Segítőkészség.

Tábori tisztálkodási,
Tisztálkodás rend és
higiéniai alapismeretek. mód kialakítása a
táborban.
Helyzetgyakorlatok,
szituációs játékok a
legalapvetőbb
elsősegély-nyújtási
alapismeretekhez.
Vérzések, sebek
ellátása. Elsősegélyláda felszerelése.

Elsősegély-nyújtási
alapismeretek.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Felfedező túrák.

Önállóság.
Kitartás.
Feladattudat.

Komolyabb
Túrázás.
állóképességet igénylő
túrák elsősorban
fiúknak.

Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Térképek.
Tájékozódási képesség.
Térképhálózatok.
Összehasonlítás,
Térképek méretarányai. lényegfelismerés.
Szintvonalak.
Tájolók.
A tájoló használata.
Térkép és tájoló.
Tájékozódás tájoló
nélkül.
Tájékozódási futás.

Alapvető térképészeti
ismeretek, tájékozódási
módszerek a
természetben.

Különböző fajta
térképek
tanulmányozása.
Térkép betájolásának és
tájoló használatának
gyakorlása.
Térképjelek.
Tájékozódási
versenyek.

Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Tájékozódás a
csillagok állása alapján.
Csillagászati
alapismeretek.

Megfigyelés.
Tájékozódás.
Gondolkodási
képességek.
Összefüggések
felismerése.

Tájékozódási
támpontok a csillagok
alapján.

Csillagász szakemberrel
beszélgetés, felvételek
nézegetése, csillagász
távcsővel éjszakai
megfigyelések végzése.

Csillagász
szakemberrel éjszakai
csillagász távcsővel a
bolygók, csillagképek
megfigyelése.

Ajánlott
tevékenységek

Bolygók megismerése.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Több napos kirándulás Tájékozódási képesség. Útvonal megtervezése, Az útvonal
a táborban szabad ég
bejárása.
megtervezése a
alatt alvással.
Alvás a szabad ég alatt. térképen.
Az útvonal bejárása, a
főbb tájékozódási
pontok megfigyelése.
Főbb tájékozódási
módszerek gyakorlása
eltévedés esetére.
Megfelelő alvóhely
kiválasztása a szabad ég
alatt alváshoz.
Védőtető felállítása eső
esetére.
Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Növények az erdőben.
A természet, erdő
felfedezése.
Játékok.

Megismerési
képességek.

Természetismereti
játékok a természetben
a természet
megismerésére.

Felismerési játékok
különböző fafajtákra,
bokrokra, virágokra.
Növényhatározó
használata.
„Talpalatnyi lábnyom”egy kis terület
megfigyelése a talajon.
Egy óra egyedül az
erdőben.
Megfigyelési és
fantáziajátékok.
Játékok a természetben.

Sportjátékok az
erdőben.

Éjszakai és nappali
sportjátékok,
csapatjátékok és egyéb
ügyességi játékok.

Sportjátékok, ügyességi Gyorsaság. Ügyesség.
játékok, próbák az
Állóképesség.
erdőben nappal és
éjszaka.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Növények az erdőben.
A természet, erdő
felfedezése.
Játékok.

Megismerési
képességek.

Természetismereti
játékok a természetben
a természet
megismerésére.

Felismerési játékok
különböző fafajtákra,
bokrokra, virágokra.
Növényhatározó
használata.
„Talpalatnyi lábnyom”egy kis terület
megfigyelése a talajon.
Egy óra egyedül az
erdőben.
Megfigyelési és
fantáziajátékok.
Játékok a természetben.

Hajnali vadles.
Nyomolvasás.

Állatok megfigyelése
hajnalban.
Állatok nyomainak
keresése, felismerése,
kiöntése gipszből.
Nyomkereső játékok
állat- és ember
lábnyomai alapján.
Állatnyomok és jelek
(pl. üregek, bogyók,
szőr, tollak) keresése,
olvasása/ értelmezése.
Éjszakai túrán állatok
keltette zajok
megfigyelése.

Állatok a természetben. Alkalmazkodás.
Megismerési
képességek.

A továbbhaladás optimális feltételei:
Aktív részvétel a tevékenységekben.
Tankönyvek, segédletek:
Bármelyik kirándulókat, természetbúvárokat segítő tanítási segédeszköz használható.
Dr. Szabóné Zavaczki Andrea- Csillagászat (Gyermektudomány sorozat), Tóth Könyvkereskedés és
Kiadó Kft., Debrecen, 2006
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VII. Esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőképesség
kompetenciaterület
A kompetenciaterület magába foglalja az esztétikai megismerést, az elképzelések, élmények és
érzések kreatív kifejezését a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével.
Művészeti kifejezési lehetőség az irodalom, a zene, a tánc, a dráma, a bábjáték, a vizuális
művészetek; a tárgyak, épületek, terek kultúrája; a modern művészeti kifejezőeszközök pedig a
fotó és a mozgókép. 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.

VII. 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, tánc és dráma, rajz és
vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret 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.
A tánc és dráma oktatása során szintén az énkép, önismeret; hon-és népismeret; európai
azonosságtudat - egyetemes kultúra; aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, testi és lelki
egészség szerepel, melyekhez a szituációs gyakorlatok, előadásokra készülések adják a legfőbb
terepet.
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VII. 1. 1. Ének-zene
Bevezető
Az ének-zene tanítása angol és magyar nyelven történik. Egyaránt lehetséges a párban tanítás
módszerét alkalmazni vagy csoportbontásban tanítani, amikor az egyik csoportban az angol, másik
csoportban a magyar pedagógus tanít. Lehetőség van arra is, hogy magyarul az egyik félévben,
angolul a másik félévben dolgozzák fel a tananyagot, vagy más módon külön időkeretet
különítsenek el a pedagógusok a magyar és az angol zenei anyag feldolgozására. Ha a tanévet
megfelezik és egyik félévben a magyar, másik félévben az angol anyanyelvű pedagógus tartja a
szaktárgyi órákat, azt a tantárgyfelosztásban is így szükséges tanév elején jelezni. A délelőtti
tanórákat további délutáni angol és magyar zeneklub és kórus tevékenysége egészítheti ki.
A zenei nevelés fontos elemét képezik a tanulók és a tanárok közös koncertlátogatásai, ahol komoly
- és könnyűzenei (pl. opera, musical, jazz) előadásokat is megnéznek.
Jellemzők:
Az ének-zene igen fontos szerepet játszik a magyar és angolszász kulturális hagyományok
megismerésében. Az ünnepkörök zenei anyagának megismerése mindkét kultúra vonatkozásában
ehhez járul hozzá.
Az éneklés és a hangszerjáték a zenei nevelés alaptevékenységei, mivel a zene megértésére,a
zeneművek befogadására elsősorban az válik képessé, aki valamilyen mértékben részt tud venni
zenei alkotótevékenységben. A zenei nevelés a dalok szövege révén jelentősen hozzájárulhat a
történelmi, erkölcsi tudat fejlődéséhez is.
Az aktív zenélés a zenei önkifejezés lehetőségével segít kialakítani a zenéhez fűződő pozitív
attitűdöket és a közösségépítésnek is fontos eleme.
A magyar ének-zene tanítás a kodályi elveken alapszik. Ezt a fajta jól bevált módszert már
külföldön is több zenei intézményben tanítják, például Kanadában (Kodaly Institute of Canada) és
Londonban is (Kodaly Institute of Britain). David Vinden és már külföldi zenepedagógusok
munkája nyomán igen komoly publikációs anyaga jelent meg az angol nyelvű dalok kodályi
elveken alapuló feldolgozásának, tanításának, amelyet sok iskolában alkalmaznak szerte a világon.
Tantervünk készítésénél a külföldi Kodály-iskolák tananyagát is figyelembe vettük.
Alapvetően az élményközpontú ének-zenei oktatás és a gyermekközpontú gondolkodás mutatják az
irányt a tanterv kialakításában, valamint a magyar NAT, és a brit tanterv Key Stage 3 szintje és a
nemzetközi tanterv által megfogalmazott követelmények, melyek integráltan szerepelnek
tantervünkben.
A tanítás során a képességek, készségek megfelelően fejleszthetők úgy is, ha a rendelkezésre álló
időkeretet figyelembe véve a tananyag feléhez magyar nyelvű, feléhez angol nyelvű dalokból
választanak a pedagógusok.
Fontos szempont az ének-zene tanítás folyamán a fokozatosság elvének betartása és az életkori
sajátosságok figyelembe vétele mellett a tanulók, osztályok tanulóinak zenei képessége. A
klasszikus zene és a magyar és angol nyelvű népdalkincs gyöngyszemeinek tanítása mellett
figyelembe szükséges venni, hogy a tanulót szabadidejében milyen egyéb zenei hatások érik. Nem
hagyhatjuk figyelmen kívül a fiatalokat érő mai könnyűzenei irányzatokat sem. .
Azzal tudjuk a tanuló számára „természetessé” és közelivé tenni az éneklést, ha már kisiskolás
korától kezdve koncerteket, zenei előadásokat látogatunk velük és interaktív módon dolgozzuk fel a
tanórán hallottakat.
A legtöbb népdal kívánja a táncos, játékos lehetőségeket. A játékhoz elég néhány ötlet, könnyen
beszerezhető tárgy, ruha, kendő, így könnyebbé válik a helyzetteremtés, a dalok témájával való
azonosulás.
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Célok és feladatok:
Az ének-zene tantárgy tanításának legfontosabb célja a szép befogadására történő nevelés, az
értékes zene iránti igény felkeltése, a stílusérzék és kritikai érzék kialakítása, az ízlésformálás,
zeneértő, zeneszerető közönség nevelése, a társművészetek iránti nyitottság kialakítása, valamint az
angolszász és magyar zenei kultúra megismerésére irányuló törekvés.
Mindezeken túl cél a zenei műveltség megalapozása, a zenei képességek fejlesztése (hallás,
ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei
memória és fantázia, előadói készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). Cél
továbbá a zenei írás és olvasás készségének megalapozása és fejlesztése, az improvizációs készség
és képesség-, egyfajta alkotói magatartás, a kreativitás kialakítása.
A tantárgy általános feladatai közé tartozik a rendezett zenei ismeretek átadása, általános zenei
műveltség közvetítése, a nemzeti és egyetemes zenekultúra megismertetése, a művészi
kifejezőképesség kibontakoztatása, az értékes zene mindennapos szükségletté válásának kialakítása.
A készség- és képességfejlesztő feladatok során nyitottá kell tenni a tanulókat a zenei élmények
befogadására. Feladat még a zenei műszavak jelentésének, valamint a zene logikájának, a szerkezet
és a forma összefüggéseinek megismertetése. A zeneirodalom nagy egyéniségeinek, népünk
zenéjének, az angolszász zenekultúra és zenetörténet, a zeneirodalom nagy korszakainak, a főbb
zenei stílusok sajátosságainak megismertetése is az ének-zene tanítás feladata. További feladat a
kortárs zene befogadására irányuló nevelés, a tanuló rendszeres zenehallgatási igényének
kialakítására való törekvés, a tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő
művek olvasására irányuló ösztönzés. Mindezeket figyelembe véve ki kell fejleszteni az önálló
ismeretszerzés igényét a komplex gondolkodás jegyében.
Az ének-zene kerettanterv programja magában foglalja magyar NAT által megfogalmazott
követelményeket és a Brit Nemzeti Alaptanterv Key Stage 3-ben és a nemzetközi kerettantervben
leírt szempontokat is, ezért ezekre építve az alábbi fejlesztési feladatok kerülnek kibontásra: I.
interpretáció, előadói készség, II. improvizációs készség, III. zenehallgatás, zeneirodalom (értékelő,
kritikai képességek -, szemlélet kialakítása), IV. zenei hallás, kottaismeret - zenei írás, - olvasás,
zeneelmélet.
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Az értékelés elvei:
A művészetek esetében az értékelés sajátos, ahol az osztályzási normarendszert nem lehet
automatikusan használni az eltérő egyéni képességek és készségek miatt.
A formatív értékelés a művészeti nevelésben az értékelés leggyakoribb típusa. Ide tartozik az
órai gyakorlati munkát rendszeresen kísérő tanári biztatás, dicséret, kritikai megjegyzés.
Állandó a szóbeli értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt segítő biztatás
történik, illetve a hiányosságok feltárása, ami segíti a tanulóban az önértékelés kialakulását,
fejleszti önismeretét. Kiváló, sokirányú nevelő hatása van az óra végi közös, a tanulók
bevonásával történő szóbeli értékelésnek is. Az ének-zenei értékelés célja is az éneklés,
zenélés megszerettetése, a tanulók sikerélményhez való juttatása.
A szummatív értékelés a tantervi követelményekből kiinduló, pontos kritériumrendszeren
alapuló értékelés. Azt mutatja meg, hogy az elérendő céloknak, elvárásoknak milyen
mértékben felel meg a tanuló teljesítménye. Az írásos tanári értékelésben egyaránt
megjelenhetnek a formatív és a szummatív értékelés elemei. Az osztályzatoknál a mégoly
rövid (lapszéli) írásos megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak
bizonyos problémákra, és javaslatokat tehetnek a fejlesztésre. A tanulók írásos önértékelése
többcélú órai feladat is lehet.
Ugyanúgy értékeljük az angol és a magyar teljesítményt is. Az angol szaktárgyi értékelésnél
külön értékeli a külföldi pedagógus, hogy milyen mértékben sajátította el a tanuló a tananyagot
(pl. egy zenei stílus sajátosságainak megnevezése, zenei darabok felismerése) és külön értékeli
az angol nyelvi szakszókincs elsajátításának mértékét, megfelelő szövegkörnyezetben való
alkalmazásának tudását is.
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5. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakörök:
- Interpretáció, előadói készség
- Improvizációs készség
- Zenehallgatás, zeneirodalom
- Zenei hallás, kottaismeret, zenei írás ,-olvasás, zeneismeret
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Népdalok, műdalok,
középkori,
reneszánsz és barokk
zeneművek,
egyszerűbb
többszólamú művek,
vagy azok témáinak
éneklése, bemutatása.

Zenei önkifejezés
képessége.
Értelmi,
érzelmi
kifejezőképesség.

Gregorián dallamok
(pl.: Ut queant laxis
/Szt. János himnusz/,
Puer natus in
Betlehem,
Gloria Patri et filio,
O Gloriosa).

Amerikai spirituálék,
brit dalok, karácsonyi
korálok.

Közösség-,
egészségfejlesztő,
személyiségépítő
hatás.

Ajánlott tevékenységek

Negyedik osztályban tanult
angol és magyar nyelvű
dalok eléneklése,
eljátszása.
Hangképzés helyes
technikájának elsajátítása
különböző gyakorlatokon
keresztül (tantárgyi
kapcsolat: biológia).

Reneszánsz énekes
szemelvények (pl.:
Josquin des Prez:
Énektechnika
és Évszakköszöntő,
Tinódi lantos
zenei
„Osztálykoncert” korabeli
Sebestyén:
Summáját
kifejezőkészség
ruhákban az elsajátított
írom, stb.).
fejlesztése.
tananyagból (tantárgyi
kapcsolat: rajz és vizuális
Barokk énekes
Éneklési kultúra
kultúra, életvitel és
szemelvények (pl.:
kialakulása.
gyakorlati ismeretek, tánc
J.S. Bach:
Parasztkantáta, G. F. és dráma).
A gyakorlás,
Handel: Győzelmi
kórus, stb.).
próbálás
A nem magyarul
következtében
megszólaló dalok
Magyar
népdalok
–
tudatos odafordulás
szövegének közös
a zenei tevékenység új- régi stílusú –, és értelmezése (tantárgyi
más népek dalai a
felé.
kapcsolat: élő idegen nyelv,
zenei élményanyag
irodalom).
gyűjtésére rajtuk
Koncentrációs
Dalok dramatizálása
keresztül a zenei
képesség,
(tantárgyi kapcsolat: tánc
ismeretek
emlékezet,a ritmusés dráma).
elsajátítása,
és metrum- érzék,
Amerikai spirituálék
tudatosítása
(pl.: Szivárvány
dallamhallás, a
hallgatása felvételről vagy/
havasán,
Megrakják
többszólamú dalok
és koncerten, a spirtiuálék
szólamainak éneklési a tüzet, Felülről fúj főbb jellegzetességeinek
az őszi szél, Erdő
képessége.
bemutatása. Egyszerűbb
erdő, How should
Tiszta intonációra
amerikai spirituálék
I…(angol dal)
való törekvés.
megtanulása.
Ha-ha (angol
Angol „karácsonyi korálok”
népdal), Duda
Tájékozódás a
éneklésének
megnyikkan (angol hallgatása,
magassági
filmfelvételen
való
népdal), amerikai
viszonyokban.
spirituálék
megnézése,
a
dalok
stb.).
éneklése. Brit (Christmas
Az ünnepekhez, jeles Carols),
Analizálóamerikai
napokhoz
kapcsolódó
szintetizáló
(spirituálék)
és magyar
magyar és angol
képesség. Zenei
karácsonyi dalokból koncert
műdalok, népdalok
átélés.
adása az iskolában és egyéb
(pl.: Pásztorok
Zenei szerkesztés,
helyeken
(pl.
öregek
keljünk fel,
forma, frazeálás,
otthonában, árvaházban).
Christmas Carols,
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

ebből fejleszthető az
improvizációs
készség.
Az általános zenei
műveltség
megalapozása,
fejlesztése.

A, a, a, a farsangi
napokban, Krisztus
feltámadott stb.).
Többszólamú énekes
művek, leginkább
kánonok (pl.:
Postaváró (amerikai
népdal), London’s
burning című angol
kánon, J. S. Bach:
Parasztkantáta G. F.
Handel: Győzelmi
kórus, Künn a fákon,
Kis kece lányom
(Kodály Zoltán
feldolgozása) stb.).

A zenemű gondolati
tartalmait közvetítő
kifejezőeszközök
átélési és értelmezési
képességének
fejlesztése.
Megismerő- és
befogadó-képesség,
átélési- és értelmező
képesség.

Ajánlott tevékenységek

Dal, vagy dalrészlet
előadása játékos vetélkedő
keretében vagy „Ki-MitTud?” szerűen, több
műfajban (könnyűzenei
műfajokban is).
Dalrészletből dal
felismerése. Dalok éneklése
az osztállyal, csoportokban
és egyénileg. Hasonló
mondanivalójú népdalokból
dalcsokor összeállítása,
dramatizálása (tantárgyi
kapcsolat: tánc és dráma).

Szózat.
A magyar és az angol
himnusz ismétlése.

Empatikus készség
fejlesztése.
Népdalok, műdalok,
középkori,
reneszánsz és barokk
zeneművek témáihoz
hasonló dallamok
rögtönzése,
improvizálása.

Improvizációs
készség.
Kreativitás, fantázia.
Közösségformálás.
Zenei kifejező- és
alkotókészség
fejlesztése.
Zenei forma, szín,
harmónia érzék
fejlesztése.

Improvizációs
gyakorlatok minden
előzetesen elsajátított
tudásanyag
felhasználásával (
improvizálni csak jól
ismert stíluson belül
lehetséges).

A tanult, jól ismert
népdalokhoz
ritmusosztinátó rögtönzése
Magyar, és angol költők
verseihez ritmus
rögtönzése (tantárgyi
kapcsolat: angol és magyar
nyelv és irodalom).
Régi stílusú kvintváltó
népdalforma rögtönzése
(megadott kezdősorral).

A tanuló aktív, társas
zenélésre ösztönzése.

Kérdezz-felelek játék: I. a
tanár által hangoztatott
ritmus kiegészítése,
befejezése.
II. A tanár által
hangoztatott dallam
kiegészítése, befejezése.

Zenei hallás,
dallamhallás,
tonalitásérzék
fejlesztése.

Könnyűzenei művek közül
olyan dalok keresése,

Zenei
gondolkodásmód.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Megfigyelőképesség,
érzelmi, értelmi
intelligencia
fejlesztése.

Ajánlott tevékenységek

melyekhez hozzá lehet
illeszteni/rögtönözni
dallam-, vagy ritmus
osztinátót.
Tanulók saját nevének
„megzenésítése”: több
dallam és ritmus
improvizálása.

Témakörök
Népdalok, műdalok,
középkori,
reneszánsz és barokk
zeneművek.

Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Az értékes zene iránti Reneszánsz és
igény kialakítása.
barokk művek
meghallgatása,
Különböző
stílusjegyek
zeneművek
megfigyelése:
analizálása,
Arezzoi Guido: Szt.
szintetizálása.
János himnusz;
Ritmusérzék és hallás Gloria Patri et Filio:
fejlesztése.
Szivárvány havasán;
Missa de Angelis
Tudatos
(Kyrie)
zenehallgatással
(Gloria), Antonio
önismeret
Vivaldi: d-moll
fejlődésének és az
Concerto (No. 11.),
érzelmek más
A négy évszak – Tél:
aspektusból
Largo;
megközelített
J. S. Bach: h-moll
„megélésének”
Szvit (részletek),
segítése.
D-dúr szvit: Air,
(A zene tudatos
Brandenburgi
hallgatása és
verseny (részletek),
ösztönös átélése
Máté passió – 53.
folyamán olyan
korál, d-moll Toccata
primer prevenció
és Fúga,
történik, amely segíti G. F. Händel: Messiás
a testi-, lelki- és
– Halleluja-kórus,
szociális
Vízizne – Air
„betegségek”
kialakulásának
megelőzését.)
A barokk zenekar
hangszercsoportjaina
Személyiség-fejlődés k megnevezése.
segítése

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Ajánlott tevékenységek
Csoportmunka: táblázat /
tabló készítése az adott
kor jellegzetességeiről,
majd a jellegzetességek
megfigyelése a
felhangzó
zeneművekben is
(tantárgyi kapcsolat:
angol és magyar nyelv és
irodalom, történelem és
állampolgári ismeretek,
rajz és vizuális kultúra).
Relaxációs és
koncentrálási
gyakorlatok a
zenehallgatáshoz.
Koncertlátogatások,
majd véleményformálás
és annak indoklása az
előadásról, zenéről a
diákok részéről.
A tanulók kedvelt
zenéinek (akár populáris
könnyűzene) közös
meghallgatása,
megvizsgálása,
értelmezése,
megvitatása,
összehasonlítása („Miért
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
zenehallgatással.

Tananyag

Népdalfeldolgozások
, népszokások zenéje:
Integrációs képesség magyar, kisebbségi
a zeneirodalom,
és nemzetiségi,
irodalom, történelem, angol, amerikai
rajz és az egyéb
népzene. Kodály
tudományágakkal.
Zoltán: Székelyfonó:
El kéne indulni;
Zenei
Farkas Ferenc: Soha
szakkifejezések
nem volt még
elsajátításával
/vegyeskar/;
árnyaltabb
Bárdos Lajos: Régi
véleménykifejezés
táncdal /vegyeskar/.
képességének
fejlesztése egy-egy
Gregorián dallamok,
zenemű
reneszánsz/barokk
megítélésével
zenei szemelvények.
kapcsolatban.
A középkor, a
reneszánsz és a
Stilisztikai érzék
barokk művészeti
fejlesztése.
korok zenéje,
jellemző zenei
műfajai, stílusjegyei.
Zeneszerzők életútja,
munkássága, rövid
kortörténet
(középkor,
reneszánsz, barokk).
Magyar vonatkozás:
Ómagyar Máriasiralom
Tinódi L. S.: Egervár
viadaljáról való ének;
Bakfark Bálint: I.
Lantfantázia;
A barokk zene
műfajai:
a concerto; az
oratórium; a szvit; a
fúga.

A reneszánsz és
barokk zene
jellegzetes
hangszerei:
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Ajánlott tevékenységek
tetszik?”).
Az adott kor részletesebb
megismerése, a
zeneművek jobb
átélésének, a zeneművek
hangulatába való
„belehelyezkedés”
segítése hangszerekkel,
illusztrációkkal
(tantárgyi kapcsolat:
angol és magyar nyelv és
irodalom, történelem és
állampolgári ismeretek).
Az angol és amerikai
dalok szövegének
értelmezése.
A zeneművek hallgatása
közben a zene által
felkeltett érzelmek
rajzban való kifejezése
(tantárgyi kapcsolat: rajz
és vizuális kultúra).
Dalok dramatizálása,
érzések dalokon
keresztül való kifejezése
(tantárgyi kapcsolat: tánc
és dráma).
Az adott zenei
korszakkal kapcsolatos
filmek vetítése, és azok
megbeszélése, a tanulók
vélemény-nyilvánítása. ,
(tantárgyi kapcsolat: rajz
és vizuális kultúra).
Kiscsoportos munka:
egy-egy zeneszerző
életének feldolgozása,
előadása (tantárgyi
kapcsolat: angol és
magyar nyelv és
irodalom).
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

a lanto; a csembaló;
az orgona.
Spirituálék, gospelek
hallgatása.
.
Új ritmusértékek és
szüneteik olvasásaírása.
Új dallami elemek
olvasása-írása.
ABC-s hangok
jelölése G-kulcsban.

Ritmus -, metrum
érzék fejlesztése.
Hallás és belső
hallás fejlesztése.
Analizálószintetizáló képesség
fejlesztése.

A tiszta hangközök
ismerete, szolmizált
éneklése.

A zenei jelrendszer
ismeretének
kitágítása.

A magyar népdal stílusrétegződés.

Logikus, strukturált
gondolkodás
kialakítása.

Az angol népdalok
jellemzői.

Ritmikai fogalmakismeretek:
az alkalmazkodó
ritmus; a tizenhatod
és kombinációi,
szünetjele; a kis éles
és nyújtott ritmus.

Dallami ismeretek:
a felső „ré” és „mi”
hangok.
Hangközök: egész és félhang távolság; a
tiszta hangközök: 1,
4, 5, 8.

Memória fejlesztése.
A vizuális és az
auditív jelek
összekapcsolása.
Tiszta intonáció.

Hangnevek:
ABC-s hangnevek
G-kulcsban.
Népdalok:
- régi stílus:
sorszerkezet,
ereszkedő
dallamvonal,
kvintválasz,
- új stílus: visszatérő
sorszerkezet, kupolás dallamvonal;
dudanóta; népi
zenekar
Népi hangszerek
(duda, tekerő,
cimbalom, citera).

Ritmus dallamvisszhang.
Ritmus - dallamtotó.
A frontális munkamód
folyamán elsajátított
elméleti anyag
kiscsoportos munkában
való alkalmazása.
A korábbiakban
elsajátított
tudásanyagból
feladatkészítés a többi
csoportnak.
A tanult elméleti és
gyakorlati anyag
egyszerű hangszereken
való megszólaltatása.
Memoriter gyakorlatok:
ritmusmemoriter,
dallammemoriter.
Csoportmunkában a
memoriter tartalmának
feldolgozása.

1# - 1b-s dallamok
szolmizálása, ABC-s
névvel való éneklése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Négy-hat ütemből
álló dallam lejegyzése
1#, 1b előjegyzésben.
Egyszerűbb
memoriterek.

A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló legyen képes a tanórákon tanult angol nyelvű és magyar dalokat elénekelni, lehetőleg
tiszta intonációval, pontos ritmusban, helyes levegővétellel, zeneileg jól tagoltan. El tudja énekelni
a Szózatot emlékezetből. Tudjon új stílusú népdalokat alkalmazkodó ritmussal, ötfokú, hétfokú
dallamokat szolmizálva énekelni. Tudja az ABC-s hangokat megnevezni, leírni. Képes legyen a
legegyszerűbb hangközök felismerésére kottában és hallás után. Tudja használni a módosító jeleket,
előjegyzéseket, a hangjegyírás jelrendszerét. Tudja hangoztatni a tanult ritmusképleteket. Képes
legyen felismerni a többször hallgatott reneszánsz és barokk zeneműveket részleteik alapján. Tudja
tanult hangszerek hangját felismerni. Ismerje fel hallás után az angol nyelvterületű népek főbb népi
hangszereit és a magyar népi hangszereket (skót duda, didgeridoo; tekerőlant, citera stb.) és népi
zenekarokat. Legyen képes kvintváltó dallam improvizálására, variációk szerkesztésére 2-4 ütem
terjedelemben, a tapasztalatszerzés útján megtanult zenei fogalmak pontos használatára.
Rendelkezzen alapvető ismeretekkel zeneszerzőkről, zeneművekről.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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6. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakörök:
- Interpretáció, előadói készség
- Improvizációs készség
- Zenehallgatás, zeneirodalom
- Zenei hallás, kottaismeret, zenei írás ,-olvasás, zeneismeret

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Magyar, angol,
amerikai, nemzeti
etnikai kisebbségek
dalai, népdalok.
Klasszikus műdalok,
népies műdalok,
históriás, történeti
énekek előadása

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Zenei kifejezés,
kommunikáció.
Értelmi, érzelmi
kifejezőképesség.
Közösség-,
egészségfejlesztő,
személyiségépítő
hatás.
Énektechnika, vagy
hangszeres játék
technika és a zenei
kifejezőképesség
fejlesztése.
Éneklési kultúra
fejlesztése.

Tananyag

Magyar, és
angol/amerikai
népdalok,
népszokások,
ünnepek dalai (pl.:
Édesanyám gyújts
gyertyára,
Újesztendő, Ma van
húsvét napja,
Christmas Carols, Jaj
de beteg vagyok,
Sárga kukoricaszár,
Kodály Zoltán:
Mátrai képek című
művében szereplő
népdalok, amerikai
spirituálék, stb.).

Ajánlott
tevékenységek
Rendszeres beéneklés.
Hangképzés helyes
elsajátítása, fejlesztése
különböző
gyakorlatokon keresztül
(tantárgyi kapcsolat:
biológia).
Dalok éneklése
csoportokban, egyénileg.
„Osztálykoncert”
korabeli ruhákban.
A nem magyar nyelvű
dalok szövegének közös
értelmezése (tantárgyi
kapcsolat: angol és
magyar nyelv és
irodalom).

Nemzeti, etnikai
kisebbségek dalai
Gyakorlás által
(pl.: Zanya ő sziep
tudatos odafordulás a lányát, Kis pada, Két
zenei tevékenység
fa között rám sütött a Dalok dramatizálása
felé.
holdvilág stb.).
(tantárgyi kapcsolat: tánc
és dráma).
A koncentrációs
Históriás, történeti
képesség és az
énekek előadása. (pl.: A tanulók kedvelt
emlékezet, a ritmus
Tinódi Lantos
dalainak (akár
és metrum érzék, a
Sebestyén: Egri
könnyűzenei
dallamhallás, és a
históriának summája, daraboknak) előadása
többszólamúság
Tyukodi nóta,
(tantárgyi kapcsolat: tánc
fejlesztése.
Kossuth Lajos
és dráma)
táborában stb.)
Tiszta intonációra
való törekvés.
Tájékozódás a
magassági
viszonyokban.
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Témakörök

Magyar, angol,
amerikai, nemzeti
etnikai kisebbségek
dalai, népdalok.
Klasszikus műdalok,
népies műdalok,
históriás, történeti
énekek előadása

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Átgondoltabbá válik
a zenei szerkesztés,
forma, frazeálás,
ebből fejleszthető az
improvizációs
készség.
Zenei kifejezés,
kommunikáció.
Értelmi, érzelmi
kifejezőképesség.
Közösség-,
egészségfejlesztő,
személyiségépítő
hatás.

Tananyag

Klasszikus műdalok
és témák énekes
megszólaltatása
kottaképből, és
emlékezetből (pl.:
Joseph Haydn:
Szerenád, W. A.
Mozart: Vágyódás a
tavasz után, L. van
Beethoven: A
mormotás fiú dala
stb.).

Magyar, és
angol/amerikai
népdalok,
népszokások,
ünnepek dalai (pl.:
Énektechnika, vagy
Édesanyám gyújts
hangszeres játék
gyertyára,
technika és a zenei
Újesztendő, Ma van
kifejezőképesség
húsvét napja,
fejlesztése.
Christmas Carols, Jaj
de beteg vagyok,
Éneklési kultúra
Sárga kukoricaszár,
fejlesztése.
Kodály Zoltán:
Mátrai képek című
Gyakorlás által
művében szereplő
tudatos odafordulás a népdalok, amerikai
zenei tevékenység
spirituálék, stb.).
felé.
Nemzeti, etnikai
A koncentrációs
kisebbségek dalai
képesség és az
(pl.: Zanya ő sziep
emlékezet, a ritmus
lányát, Kis pada, Két
és metrum érzék, a
fa között rám sütött a
dallamhallás, és a
holdvilág stb.).
többszólamúság
fejlesztése.
Históriás, történeti
énekek előadása. (pl.:
Tinódi Lantos
Sebestyén: Egri
históriának summája,
Tyukodi nóta,
Kossuth Lajos
táborában stb.)
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Ajánlott
tevékenységek
Rendszeres beéneklés.
Hangképzés helyes
elsajátítása, fejlesztése
különböző
gyakorlatokon keresztül
(tantárgyi kapcsolat:
biológia).
Dalok éneklése
csoportokban, egyénileg.
„Osztálykoncert”
korabeli ruhákban.
A nem magyar nyelvű
dalok szövegének közös
értelmezése (tantárgyi
kapcsolat: angol és
magyar nyelv és
irodalom).
Dalok dramatizálása
(tantárgyi kapcsolat: tánc
és dráma).
A tanulók kedvelt
dalainak (akár
könnyűzenei
daraboknak) előadása
(tantárgyi kapcsolat: tánc
és dráma).
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

.
Tiszta intonációra
való törekvés.
Tájékozódás a
magassági
viszonyokban.
Átgondoltabbá válik
a zenei szerkesztés,
forma, frazeálás,
ebből fejleszthető az
improvizációs
készség.

Klasszikus műdalok
és témák énekes
megszólaltatása
kottaképből, és
emlékezetből (pl.:
Joseph Haydn:
Szerenád, W. A.
Mozart: Vágyódás a
tavasz után, L. van
Beethoven: A
mormotás fiú dala
stb.).

Általános zenei
műveltség
fejlesztése.

Strukturált, logikai
gondolkodás
fejlesztése.
Szabadidő helyes,
tartalmas eltöltésére
motiválás.
Rendszerező
képesség fejlesztése.

Klasszikus kánonok,
biciniumok csoportos
éneklése (pl.: L. van
Beethoven: Szép
május idején, The
little bell /angol
kánon/ Kodály
Zoltán: Bicinia
Hungarica- részletek,
stb.).
Az új
hangközök/módosított hangok tanult
dallamokban történő
tiszta intonálás.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Magyar, angol,
amerikai, nemzeti
etnikai kisebbségek
dalai, népdalok,
klasszikus műdalok,
népies műdalok,
históriás, történeti
énekek.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Fejlődik az énkép,
önismeret és a
problémamegoldó
képesség.
Kreativitás, fantázia
fejlesztése.
Közösségformálás.
Zenei kifejező- és
alkotókészség
fejlesztése.
A zenei forma-, szín,
harmónia készségek
fejlesztése.
A zenei
gondolkodásmód és
reflexek fejlesztése.
Tanuló aktív, társas
muzsikálásra
ösztönzése.

Tananyag

Improvizációs
gyakorlatok minden
előzetesen elsajátított
tudásanyag
felhasználásával
(improvizálni csak
jól ismert stíluson
belül lehetséges,
fokozatosan
haladva).

Ajánlott
tevékenységek
A tanult, jól ismert
népdalokhoz
ritmusosztinátó
rögtönzése.
Magyar, és angol
költők verseihez ritmus
rögtönzése (tantárgyi
kapcsolat: angol és
magyar nyelv és
irodalom).
Régi stílusú kvintváltó
népdalforma rögtönzése
megadott kezdősorral.
Kérdezz-felelek játék:
I. a tanár által
hangoztatott ritmus
kiegészítése,
befejezése.
II. A tanár által
hangoztatott dallam
kiegészítése,
befejezése.

Logikus gondolkodás
fejlesztése.
Konfliktuskezeléshez
és feszültség
levezetéséhez
elfogadható
viselkedési minták
elsajátíttatása.

Ritmusvariációk
rögtönzése 3/8-os és
6/8-os ütemformákban.
Dallamalkotás adott
témára: nyitás – zárás.
Érzelmi motiváció:
különböző érzelmeknek
(pl. szomorú) megfelelő
játék hangszereken.
„A világ zajai” –
improvizáció (tantárgyi
kapcsolat: földrajz).
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Témakörök

Magyar, angol,
amerikai, nemzeti
etnikai kisebbségek
dalai, népdalok,
klasszikus műdalok,
zeneművek, népies
műdalok, históriás,
történeti énekek.
Magyar történeti
műfajok,
zenetörténeti kor,
műfajok,
zeneszerzők, zenei
formák, szerkezetek,
művek pontos
jelölése,
együttesek,
hangszerek..

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A tanuló
interiorizálja az
értékes zene iránti
igényt.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Spirituálék, gospelek
Angol, és amerikai
populáris „igényes”
zene.

Analizálás
képessége.
Zeneművek
összehasonlítása.

Klasszikus művek
meghallgatása,
stílusjegyek
megfigyelése:
Joseph Haydn:
Üstdob szimfónia (II.
tétel), D- dúr
vonósnégyes (I.
tétel), London
szimfónia (IV. tétel);
W. A. Mozart: A-dúr
zongoraszonáta (III.
tétel), Három német
tánc (Utazás szánon)
Egy kis éji zene, Esz
–dúr kürtverseny (III.
tétel), Varázsfuvola,
Requiem
(Lacrymosa)
L. van Beethoven:
Hegedűverseny, I.
tétel, VI. szimfónia
(IV. tétel).

Zenehallgatás.
Csoportmunka:
jellegzetességek
megfigyelése a
zeneművekben
(tantárgyi kapcsolat:
irodalom, történelem és
állampolgári ismeretek,
rajz és vizuális kultúra).

Ritmusérzék, hallás
fejlesztése.
Tudatos
zenehallgatással az
önismeret
fejlődésének és az
érzelmek átélésének
segítése.
A zene tudatos
hallgatása és
ösztönös átélése
folyamán olyan
primer prevenció
történik, mely
megakadályozza a
testi-, lelki-, szociális
„betegségek”
lehetséges
kialakulását.
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Haydn: London
szimfóniája kapcsán
beszélgetés a mai és
Haydn korabeli
Londonról (tantárgyi
kapcsolat: rajz és
vizuális kultúra,
történelem és
állampolgári ismeretek,
földrajz).
Zenehallgatás
megfigyelési
szempontokkal.
Koncertlátogatások, a
darabok értékelése.
A tanulók kedvelt
zenéjének (akár
populáris könnyűzene)
hallgatása, annak közös
szóbeli értékelése.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Integrációs képesség
fejlesztése
kapcsolatok
felfedeztetésével a
zeneirodalom,
irodalom,történelem,
rajz és az egyéb
tudományágakkal.
Zenei
szakkifejezések
tanulása által az
árnyaltabb
véleményformálás
képességének
fejlesztése.
Stilisztikai érzék
fejlesztése.
A tudatos
zenehallgatáson, és
az érzelmek
kifejezésén keresztül
relaxációs technika
elsajátítása,
élményforrás
felfedezése.
Szabadidő hasznos
eltöltésére való
motiváció
kialakítása.
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Tananyag
Népdalfeldolgozások
, népszokások zenéje
(magyar, kisebbségi
és nemzetiségi,
angol, amerikai
népzene).Magyar
zenetörténeti
műfajok:
históriás énekek,
kuruc kori és
verbunkos dallamok.
Zenetörténeti kor:
bécsi klasszicizmus,
ezek stílusjegyeinek
ismerete (finom
dallamosság,
szabályos formák,
egyszerűség,
szimmetriára való
törekvés).
Zeneszerzők:
Haydn, Mozart,
Beethoven.
Zeneszerzők életútja,
munkássága, rövid
kortörténet.
Műfajok:
-énekes – világi: dal,
opera, oratórium,
-énekes – egyházi:
mise, gyászmise
(requiem),
-hangszeres: szonáta,
szimfónia,
versenymű, szerenád,
divertimento.
Zenei formák,
szerkezetek:
triós forma, menüett,
szonátaforma, rondó.
Művek pontos
jelölése:opus;
numero.Együttese:
a szimfonikus
zenekar; trió;
vonósnégyes.Hangsz
erek:
harsona; lant.

Ajánlott
tevékenységek

Hangszerek,
illusztrációk
segítségével az adott
kor bővebb
megismerése (tantárgyi
kapcsolat: angol és
magyar nyelv és
irodalom, történelem és
állampolgári
ismeretek).
Zeneművek által keltett
érzelmek kifejezése
rajzban, táncban
(tantárgyi kapcsolat:
rajz és vizuális kultúra,
tánc és dráma).
Az adott zenei
korszakkal kapcsolatos
filmek vetítése, és azok
megbeszélése, a
tanulók véleményének
megnyilvánulásai (pl.:
„Amadeus” című film
Mozartról).
Kooperatív
csoportmunka:
zeneszerzők életéről
kutatás és előadás.
Színházlátogatás:
„Mozart” című musical.
Kiscsoportos munka:
zenehallgatás, művek
dicsérete, kritikája
(tantárgyi kapcsolat:
irodalom).
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Témakörök
Új ritmusértékek és
szüneteik olvasásaírása.
Új dallami elemek
olvasása-írása.
ABC-s hangok
jelölése G-kulcsban.
Módosítójelek.
A tiszta hangközök
ismerete, szolmizált
éneklése.
A magyar népdal.
Stílusrétegződés.
Az angol népdalok
jellemzői.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Ritmus -, metrum
érzék fejlesztése.
Hallás és belső hallás
fejlesztése.
Analizálószintetizáló képesség
fejlesztése.
Különböző jellegű
képességek
összekapcsolása.
A zenei jelrendszer
ismeretének
kitágítása.
Logikus, strukturált
gondolkodás
kialakítása.
Memória fejlesztése.
A vizuális, és az
auditív jelek
összekapcsolása.
Tiszta intonáció.
Tonalitásérzék,
Formaérzék,
befogadó képesség,
önismeret.
Megfigyelőképesség,
többszólamú érzék,
hangszínhallás,
dallamhallás.
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Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Ritmikai fogalmakismeretek: felütés,
csonka ütem; triola,
3/8-os, 6/8-os
ütemformák.
Dallami ismeretek:
ABC-s hangok a kisés egyvonalas
oktávban; módosító
jelek (#, b, feloldójel)
és jelentésük;
módosított hangok
szolmizált (fi, szi, ta,
ri) és ABC-s nevei,
kézjeleik.
Hangközök:
k2, n2, k3, n3.
Hangnevek:
ABC-s hangnevek Gkulcsban.
Hangsorok:
dúr és moll.Tonalitás:
dúr-moll hangnemek
1#-1 b-ig. Forma:
periódus, szimmetria,
szonátaforma.
Előadásmód:
: parlando, rubato,
tempo giusto,
allegro, adagio.
Zenei olvasás-írás:
Tájékozódás 1#-1 b-s
hangnemekben.
Módosított hangok
ABC-s megnevezése.
A szekund és terc
hangközök
felismerése
kottaképről, beírása
vonalrendszerbe.
Népzenei ismeretek:
Új stílusú magyar
népdal és
sorszerkezetei,
AA5A5A, AABA,
ABBA, a
kvintválasz.

Ritmus dallamvisszhang.
Ritmus - dallamtotó.
Csoportmunka: játékok
ritmusokkal.
A tanult elméleti, és
gyakorlati anyag
megszólaltatása
egyszerű hangszereken.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló legyen képes a tanórán tanult angol és magyar nyelvű dalok, dallamok éneklésére
lehetőleg tiszta intonációval, pontos ritmusban, helyes levegővétellel, zeneileg jól tagoltan. Legyen
képes új stílusú népdalok éneklésére alkalmazkodó ritmussal, ötfokú, hétfokú dallamok éneklésére
szolmizálva. Tudja az ábécés hangokat megnevezni, leírni, tájékozódjon a kottában, tudjon
zeneműveket követni kottából. Ismerje a dúr és moll hangnemeket. Ismerjen fel énekes, hangszeres
népdalfeldolgozásokat. A szimfonikus zenekar hangszereit felismerje, legyen képes a bécsi
klasszicizmus zeneszerzőinek, és korának bemutatására mindkét nyelven néhány mondatban.
Ismerje a zenei kérdés-felelet szerkesztését.
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7. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakörök:
- Interpretáció, előadói készség
- Improvizációs készség
- Zenehallgatás, zeneirodalom
- Zenei hallás, kottaismeret, zenei írás ,-olvasás, zeneismeret.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Magyar, angol,
amerikai, nemzeti
etnikai kisebbségek,
dalai, népdalok, más
földrészek (pl.
Ausztrália) dalainak
éneklése.

Zenei
kifejezőkészség
fejlesztése.
Értelmi,
érzelmi
kifejezőképesség
fejlesztése.
Hangképzés
fejlesztése.

Romantikus dalok
énekes előadása.
Többszólamú
kórusművek
bemutatása.
Himnuszok.

Énektechnika,
hangszeres játék
technika és a zenei
kifejezőképesség
fejlesztése.
Éneklési kultúra
fejlesztése.
A gyakorlás,
próbálás
következtében
tudatos odafordulás
kialakítása a zenei
tevékenység felé.
Koncentrációs
képesség, emlékezet,
a ritmus és metrum
érzék, a
dallamhallás, és a
többszólamúság
fejlesztése.
Analizálószintetizáló képesség
fejlesztése.
Tiszta intonációra
való törekvés.
Tájékozódás a
magassági
viszonyokban.
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Tananyag

Magyar, és
angol/amerikai
népdalok,
népszokások,
ünnepek dalai, más
földrészek dalai (pl.:
Farsangvégi csúfoló,
Kecskemét is
kiállítja, Christmas
Carols, amerikai
spirituálék, The bell
doth toll, A nap
nyugodni tér, Ladu
ladu, Aranyosom
stb.).
Magyar, angol,
amerikai himnusz.
Romantikus dalok,
zenemű , és opera
részletek előadása
kottaképből, és/vagy
emlékezetből (pl.: F.
Schubert: A
pisztráng,
J. Brahms: Bölcsődal
G. Verdi: Rabszolgák
kórusa, Erkel Ferenc:
Meghalt a cselszövő,
Hazám hazám stb.).
Kánonok,
bicíniumok, könnyű
kórusművek (az
évfolyam népzenei és
műzenei anyagához
és a korábban tanult
stílusokhoz
kapcsolódó
anyagból).

Ajánlott
tevékenységek

Rendszeres beéneklés.
Hangképzés helyes
elsajátítása, fejlesztése
különböző
gyakorlatokon keresztül
(tantárgyi kapcsolat:
biológia).
Dalok éneklése
osztályban,
csoportokban, egyénileg.
„Osztálykoncert”:
korabeli ruhákban.
(tantárgyi kapcsolat:
angol és magyar nyelv
és irodalom).
Magyar és idegen nyelvű
dalok szövegének,
mondanivalójának közös
értelmezése (tantárgyi
kapcsolat: angol és
magyar nyelv és
irodalom).
Dalok dramatizálása.
Hasonló mondanivalójú
dalokból dalcsokor
összeállítása (tantárgyi
kapcsolat: dráma és
tánc).
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Zenei szerkesztés,
forma, frazeálás,
ebből fejleszthető az
improvizációs
készség.
Általános zenei
műveltség
fejlesztése.
Logikai gondolkodás
fejlesztése.

Az új
hangközök/módosított hangok tanult
dallamokban történő
tiszta intonálása.
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Ajánlott
tevékenységek
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Magyar, angol,
amerikai, nemzeti
etnikai kisebbségek
dalai, népdalok,
romantikus műdalok,
és operák énekeihez
hasonló dallamok.

Énkép, önismeret,
problémamegoldó
képesség, kreativitás,
fantázia fejlesztése.

A témakörökhöz
tartozó dalok
improvizálása.
Az improvizációs
készség
fejlesztéséhez
hozzájárul minden
előzetesen elsajátított
tudásanyag, mivel
improvizálni csak jól
ismert stíluson belül
lehetséges,
fokozatosan haladva,
egészen
kisgyermekkortól.

A tanult, jól ismert
népdalokhoz
ritmusosztinátó
rögtönzése.

Közösségformáló.
A tanuló zenei
kifejező- és
alkotókészségének
fejlesztése.
A zenei forma-, szín,
harmónia készségek
fejlesztése.
Zenei
gondolkodásmód
fejlesztése.
Tanuló aktív, társas
zenélésre ösztönzése.

Magyar, és angol
költők verseihez ritmus
rögtönzése (tantárgyi
kapcsolat: angol és
magyar nyelv és
irodalom).
Kérdezz-felelek játék:
I. a tanár által
hangoztatott ritmus
kiegészítése,
befejezése.
II. A tanár által
hangoztatott dallam
kiegészítése,
befejezése.
Ritmusvariációk
rögtönzése pontozott
nyolcad és tizenhatod
felhasználásával
Dallamalkotás adott
témára: nyitás – zárás.
Filmrészletre filmzene
kitalálása
(tantárgyi
kapcsolat:
mozgóképkultúra
és
médiaismeret).
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Témakörök

Zenehallgatás:
Romantikus
zeneművek
hallgatása. A
romantikus
nagyzenekar
hangzásának
elemzése
(hangszerek
felismerése).
Nemzeti operák.
Más földrész
népzenéjének
meghallgatása
autentikus
előadásmódban.
Népdalok.

Zeneirodalom:
A romantikus zene
stílusjegyeinek és
műfajainak
megismerése európai
zeneszerzők
alkotásaiból.
Romantikus,
zenetörténeti kor,
műfajok,
zeneszerzők, zenei
formák, szerkezetek,
együttesek,
hangszerek.
További zenei
szakkifejezések

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Értékes zene iránti
igény kialakítása.
Különböző
zeneművek
analizálásának,
összehasonlításának
képessége.
Ritmikus érzék és
hallás fejlesztése.
Önismeret. A zene
által keltett érzelmek
tudatosításának,
megnevezésének
képessége.
Holisztikus szemlélet
kialakítása,
kapcsolatok
felfedeztetése a
zeneirodalommal,
irodalommal,
történelemmel,
rajzzal /
képzőművészettel
valamint az egyéb
tudományágakkal.
Zenei
szakkifejezések
elsajátításával az
árnyaltabb
véleménykifejezés
képessége
zeneművek
megítélésével
kapcsolatban.
Stilisztikai érzék.
Szabadidő hasznos
eltöltése.
A különböző
kultúrák iránti
nyitottság.
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Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Projekt: A kor
jellegzetességei –
összefoglaló táblázat,
tabló, bemutató
(tantárgyi kapcsolat:
angol és magyar nyelv
Romantikus művek
és irodalom, történelem
meghallgatása,
és állampolgári
stílusjegyek
ismeretek, rajz és
megfigyelése:
vizuális kultúra).
Schubert: A
.
pisztráng, A-dúr
Zenehallgatás
zongoraötös (IV.
megfigyelési
tétel);
szempontok nélkül
Muszorgszkij: Borisz élményszerű
Godunov (Forradalmi befogadásra, majd
kórus), Egy kiállítás
megfigyelési
képei; Smetana:
szempontokkal.
Hazám (Moldva);
Chopin: Esz- dúr
Koncertlátogatások.
keringő (Op. 18.), gmoll mazurka;
Dvořák: Új világ
A tanulók által kedvelt
szimfónia (részlet);
zenék (akár populáris
Schumann:
könnyűzene)
Gyermekjelenetek
meghallgatása és közös
(részlet, Ifjúsági
szóbeli értékelése
album (részlet)
(„Miért tetszik?”).
Mendelssohn:
Hegedűverseny (III.
Hangszerek,
tétel); Brahms:
illusztrációk,
Magyar táncok (I.,
segítségével az adott
V.); Verdi: Nabucco
kor életének, zenéjének
(részletek); Aida
alaposabb
(részletek); Wagner:
megismerése, a
A nürnbergi
zeneművek hanglatára
mesterdalnokok
való érzelmi
(részletek), Bolygó
ráhangolódás (tantárgyi
hollandi (részletek),
kapcsolat: angol és
Niebelung gyűrűje
magyar nyelv és
(részletek);
irodalom, történelem és
Csajkovszkij:
állampolgári
Vonósszerenád ( IV.
ismeretek).
tétel) Hattyúk tava
(részletek).
Idegen nyelvű dalok
szövegének,
mondanivalójának
A magyar nemzeti
értelmezése (tantárgyi
romantika:
kapcsolat: élő idegen
Spirituálék, gospelek.
Angol, és amerikai
populáris „igényes”
zene.

362

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Európai, humanista
értékrend
megismerése.
Országismeret, honés népismeret, a
közös európai
kulturális értékek
megismerése.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Erkel Ferenc és Liszt
Ferenc életútja,
munkássága,
művészete
zeneművek,
zeneműrészletek:
Egressy Béni:
Szózat;
Erkel: Hunyadi
László (Meghalt a
cselszövő); Bánk bán
(Keserű bordal ,
Hazám, hazám)
Liszt: Velence,
Szerelmi álmok,
XV. Magyar
rapszódia (Rákócziinduló),
Mazeppa /részlet/,
Les Preludes,
Koronázási mise
(Graduale) ; a
magyar amerikai és
angol Himnusz
“születése”.

nyelv).

Bartók, és Kodály
munkássága
Kodály: Háry János,
Székelyfonó
(részletek); Bartók:
Női kari művek
(Legénycsúfoló,
Leánycsúfoló, Ne
menj el),
Mikrokozmosz (
Dudamuzsika),
Divertimento (III.
tétel), Kékszakállú
herceg vára
(részletek).
Népdalfeldolgozások,
népszokások zenéje
(magyar, kisebbségi
és nemzetiségi,
angol, amerikai
népzene).
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Zeneművek által keltett
érzelmek kifejezése
rajzban, mozgásban
(tantárgyi kapcsolat:
rajz és vizuális kultúra,
tánc és dráma).
Az adott zenei
korszakkal kapcsolatos
filmek vetítése, és azok
megbeszélése, a
tanulók véleményének
megnyilvánulásai
(tantárgyi kapcsolat:
rajz és vizuális kultúra,
mozgóképkultúra és
médiaismeret).

Csoportmunka:
zeneművek dicsérete,
kritikája.

Tanulói kiselőadások
zeneszerzők
munkásságáról.
„Zenepszichológiai”
beszélgetések a
zeneszerzők
egyéniségével, és
műveivel kapcsolatban.
Zenei karakterek
megfigyelése, azok
véleményezése.

Zenei „activity” játék a
zenei műszavak,
szakszavak
felhasználásával;
körülírás.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Magyar
zenetörténeti
műfajok:
históriás énekek,
kuruc kori és
verbunkos dallamok.
Zenetörténet:
A romantika
stílusjegyeinek
ismerete.
Zeneszerzők:
Erkel, Liszt;
Schubert, Schumann,
Mendelssohn,
Brahms, Chopin,
Dvořak, Smetana,
Csajkovszkij,
Muszorgszkij, Verdi,
Wagner.
Zeneszerzők életútja,
munkássága, rövid
kortörténet.
Műfajok:
népies műdal,
verbunkos;
rapszódia,
programzene,
szimfonikus
költemény, a
romantikus dal,
nemzeti opera.
Együttesek:
Romantikus
nagyzenekar.
Hangszerek:
A romantikus
nagyzenekar
hangszercsoportjai,
hangszerei.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Zenei
szakkifejezések:
Dinamikai jelek: pp;
p; mp; mf; f; ff;
crescendo <;
decrescendo >.
Tempójelzések:
andante; moderato,
allegro, vivace,
religioso.
Témakörök
Ritmusértékek és
szüneteik olvasásaírása.
Új dallami elemek
olvasása-írása.
ABC-s hangok
jelölése G-kulcsban

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Ritmus -, metrum
érzék fejlesztése.
Hallás - és belső
hallás fejlesztése.
Analizálószintetizáló képesség
fejlesztése.

További hangközök
ismerete, szolmizált
éneklése.

A zenei jelrendszer
ismeretének
kitágítása.

A magyar népdalstílusrétegződéssel
kapcsolatos további
információk.

Logikus, strukturált
gondolkodás
kialakítása.
Memória fejlesztése.

Az angol népdalok
jellemzői.

A vizuális, és az
auditív jelek
összekapcsolása.
Tiszta intonáció.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Ritmikai fogalmakismeretek:
Az eddig tanult
ritmusok gyakorlása,
„kis nyújtott”, „kis
éles”.

Ritmus dallamvisszhang.
Ritmus - dallamtotó.
Ritmus - dallam
diktálás.

Dallami ismeretek:
ABC-s hangok a kisés egyvonalas
oktávban; módosító
jelek (#, b, feloldójel)
és jelentésük, ezek
gyakorlása; további
módosított hangok
szolmizált és ABC-s
nevei, kézjeleik.
Hangközök:
k6, n6, k7 és n7.

Egy-egy dal
megszólaltatása után
csak a dal ritmusának
lejegyzése.
Csoportmunkában
feladatok megoldása a
tananyag
feldolgozásáraversenyek.

A tanult elméleti és
gyakorlati anyag
Hangnevek:
egyszerű hangszereken
ABC-s hangnevek G- való megszólaltatása,
kulcsban.
kottaolvasás
gyakorlása.
Hangsorok:
dúr-moll 2#–2b-ig.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Zeneértő és -érző
képesség,
komplex
gondolkodás,
befogadóképesség,
megfigyelőképesség,
hangszínhallás,
zenei
alkotóképesség.

Tananyag

Tonalitás:
dúr-moll hangnemek
2#- 2 b-ig.
Forma:
Rögtönzésszerű
szabad formák.
Előadásmód:
A romantikára
jellemző virtuozitás,
erős emocionális
töltet.
A népzenében a
meghallgatott más
földrészről származó
és énekelt európai /
magyar népzenei
anyaghoz kötődő
fogalmak (parlando –
rubato – tempo
giusto).

Ajánlott
tevékenységek
Népdalok
csoportosítása megadott
szempont szerint.
Barkochba játék
mindkét nyelven
zeneszerzőkkel,
zeneművekkel, a
tananyagban szereplő
zenei
szakkifejezésekkel.

Zenei olvasás-írás:
Tájékozódás 2#-2 b-s
hangnemekben.
Módosított hangok
ABC-s megnevezése.
A szext, és a szeptim
hangközök
felismerése
kottaképről, beírásuk
vonalrendszerbe.
A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló legyen képes a tanult dallamok éneklésére emlékezetből, a tanult ritmusképletek
hangoztatására, a verbunkos dallamok éneklésére, népies műdalok éneklésére, a többször hallgatott
zeneművek felismerésére hallás után. Rendelkezzen elemi ismeretekkel a tanult zenetörténeti
korszakok jellegzetes stílusjegyeiről, zeneszerzőiről, műfajairól, a romantika stílusjegyeiről,
műfajainak felsorolásáról. Legyen képes a zenei szaknyelv pontos használatára mindkét nyelven.
Legyen képes a hangjegyírás jelrendszerének pontos használatára, tájékozódásra kottában,
zeneművek követésére kottából. Ismerje a dúr és moll hangnemeket. Legyen képes dallamalkotásra
népdalok dallami és formai törvényszerűségei alapján. Rendelkezzen alapvető ismeretekkel a
néphagyományokról, szokásokról, s az ehhez kapcsolódó dalanyag jellegzetességeiről.
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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8. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakörök:
- Interpretáció, előadói készség
- Improvizációs készség
- Zenehallgatás, zeneirodalom
- Zenei hallás, kottaismeret, zenei írás ,-olvasás, zeneismeret

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Magyar, angol,
amerikai, nemzeti
etnikai kisebbségek
dalai, népdalok, más
földrész dalainak
éneklése-autentikus
előadásmód a
magyar, európai és
világzenében.
Más földrészek újabb
dalai.
Egyházi énekek..
Bartók, Kodály és
Bárdos műveinek
énekes szemelvényei.
A századforduló és a
XX. század
zeneirodalmának
énekelhető
szemelvényei.
Többszólamú
szemelvények.
A jazz énekes
műfajai
(a blues és a
spirituálé).
Napjaink populáris
zenéjének dallamai.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Zenei kifejezés,
kommunikáció
fejlesztése.
Értelmi, érzelmi
kifejezőképesség
gazdagodása.
Közösség-,
egészségfejlesztő,
személyiségépítő
hatás.
Énektechnika vagy
hangszeres játék
technika és a zenei
kifejezőképesség
fejlesztése.
Éneklési kultúra
fejlesztése.
A gyakorlás,
próbálás
következtében
kialakul egy tudatos
odafordulás a zenei
tevékenység felé.
Analizálószintetizáló
képesség.

Tananyag

Magyar és
angol/amerikai
népdalok,
népszokások,
ünnepek dalai, más
földrész dalai (pl.: Ó,
gyönyörű szép; Éva,
szívem, Éva; Mély a
Tiszának a
széle;Gyújtottam
gyertyát; Bujdosik az
árva madár; Által
mennék; A
malomnak nincsen
köve, Hej páva, A
citrusfa levelestől,
ágastól; Skócia,
Wales, Anglia ,
Írország, Kanada,
Amerika, Ausztrália,
Új-Zéland dalai stb.).

Ajánlott
tevékenységek

Rendszeres beéneklés
Hangképzés helyes
elsajátítása, fejlesztése
különböző
gyakorlatokon keresztül
(tantárgyi kapcsolat:
biológia).
„Osztálykoncert”:
korabeli ruhákban
(tantárgyi kapcsolat:
angol és magyar nyelv
és irodalom).
Dalok szövegének,
mondanivalójának közös
értelmezése.
Dalok dramatizálása
(tantárgyi kapcsolat: tánc
és dráma).

„Ki Mit Tud?”- játékos
vetélkedő, a tanulók által
Többszólamú művek, kedvelt
zeneszámok
és
részleteinek előadása.
népdalfeldolgozások
(pl.: Kodály Zoltán:
Esik az eső, Érik a
szóló, Elment a két
lány; Bárdos Lajos: A
szántói híres utca;
Ismeretlen szerző:
Kék ibolyácska
Nevető kánon (angol
dallam) stb.).

Koncentrációs
képesség, emlékezet,
a ritmus és metrum
érzék, a dallamhallás,
és a többszólamúság XIX- XX. századi
dalok, zenemű , és
fejlesztése.
opera részletek
előadása kottaképből,
Tiszta intonációra
és/vagy
való törekvés.
emlékezetből.
Tájékozódás a
magassági
viszonyokban.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Zenei szerkesztés,
forma, frazeálás,
ebből fejleszthető az
improvizációs
készség.

Kánonok,
bicíniumok, könnyű
kórusművek (az
évfolyam népzenei és
műzenei anyagához
és a korábban tanult
stílusokhoz
kapcsolódó
anyagból).

Általános zenei
műveltség
fejlesztése.
Strukturált, logikai
gondolkodás
fejlesztése.
Hon- és népismeret
fejlesztése, bővítése.
Európai
azonosságtudat
kialakítása, erősítése.
Egyetemes kultúra
befogadására való
ráhangolódás
erősítése..

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Ajánlott
tevékenységek

A már tanult
hangközök/
módosított hangok
tanult dallamokban
történő tiszta
intonálása.
Az afroamerikai
népzene éneklésének
mélyítése (pl. Old
Black Joe)
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Magyar, angol,
amerikai, nemzeti
etnikai kisebbségek
dalai, népdalok, az
eddig tanult
stílusokon belül és
kívül történő
improvizálás.

Énkép és önismeret
fejlesztése.

A témakörök egyes
darabjainak
improvizálása.
Az improvizációs
készség
fejlesztéséhez
hozzájárul minden
előzetesen elsajátított
tudásanyag, mert
improvizálni csak jól
ismert stíluson belül
lehetséges,
fokozatosan haladva,
egészen
kisgyermekkortól.

A tanult, jól ismert
népdalokhoz
ritmusosztinátó
rögtönzése.

Problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Kreativitás, fantázia
fejlesztése.
Közösségformálás.

Magyar, és angol
költők verseihez ritmus
rögtönzése.

Zenei forma-, szín-,
harmónia készségek
fejlesztése.

Kérdezz-felelek játék:
I. a tanár által
hangoztatott ritmus
kiegészítése,
befejezése.
II. A tanár által
hangoztatott dallam
kiegészítése,
befejezése.

Zenei
gondolkodásmód és
reflexek magasabb
szintre emelése.

Ritmusvariációk
rögtönzése az összes
eddig tanult ritmus
felhasználásával.

Tanuló aktív, társas
zenélésre ösztönzése.

Dallamalkotás adott
témára: nyitás – zárás.

Zenei kifejező- és
alkotókészség
fejlesztése.

Strukturált, logikai
gondolkodás
fejlesztése.
Új kommunikációs
technika elsajátítása.
Konfliktuskezeléshez
, és feszültséglevezetéshez
elfogadható
viselkedési minták
elsajátítása.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Hangszerjátékkal
különböző érzelmek
kifejezése.
„Csináljunk filmzenét.”
Néma filmrészletre
zene improvizálása.
Zene saját készítésű,
feltalálású
hangszerekkel
(tantárgyi kapcsolat:
rajz és vizuális kultúra,
életvitel és gyakorlati
ismeretek).
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
Zeneművek készítése
adott szempontok
szerint (pl.: adott
ütemmutató, hangnem,
bizonyos hangok,
szerkesztési elvek
mellett; hasonlóan a
XX. század második
felében alkotó
zeneszerzők alkotó
folyamatához).
Improvizációs
gyakorlatok,
zenealkotás számítógép
használatával (brit
tantervnek
megfelelően).

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Zenehallgatás:
Az eddig tanult
stílusokhoz
kapcsolódó
zeneművek
meghallgatása.
A XX. század zenei
irányzatainak
kiemelkedő
alkotásai,
kortársművészet,
jazz.
Magyar és más
földrész
népzenéjének
meghallgatása
autentikus
előadásmódban.
Népdalok.

Zeneirodalom:
Ismétlés anyaga:
a magyar és európai
zeneművészet
századai,
a zenei műfajok.
A XX. század zenei
irányzatainak
kiemelkedő
alkotásai,
kortársművészet.
A dzsessz és
jellegzetes műfajai.
A zene szórakoztató
funkciói: táncok a
zenetörténetben (a
szvittől a rock and
rollig).
A könnyűzene ma.
További zenei
szakkifejezések.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Értékes zene iránti
igény felkeltése.
Zeneművek
analizálása,
összehasonlítása.
Ritmikus érzék és
hallás fejlesztése.
Önismeret
fejlesztése,
érzelmek tudatos
megélésének,
kifejezésének
képessége.
Személyiségfejlődés elősegítése
zenehallgatással.
Összefüggések
felismerésének
képessége adott kor
zenetörténete,
irodalma és
történelme között.
Zenei
szakkifejezések
elsajátításával
véleményalkotás
képessége
zeneművekről.
Stilisztikai érzék
fejlesztése.
Relaxációs mód,
élményforrás
találása a zenén
keresztül.
A szabadidő
hasznos eltöltését
célzó irányok

Tananyag

Az eddig tanult
stílusokhoz
kapcsolódó
zeneművek
hallgatása,
stílusjegyek
megfigyelése:
Kodály
Zoltán:Pásztortánc,
Lengyel László, Esti
dal; Bárdos Lajos:
Széles a Duna;
középkori gregorián
énekek ( pl.: Magyar
Gregorianum lectio,
stb.), szemelvények a
reneszánszból (pl.:
Lassus: Visszhang,
stb.), Barokk zene
ismétlése (pl.:
Vivaldi: Négy
évszak; Bach: h-moll
mise – részlet;
Handel: Messiás –
Halleluja kórus, stb.)
Ismétlés a klasszika
koráról (pl.:
Haydn:D-dúr
csembalóverseny III.
tétel,
Mozart:Divertimento
III. tétel, Beethoven:
VI. szimfónia stb.) A
romantika darabok
ismétlése
(pl.Schubert:
Pisztráng, Chopin:
Esz-dúr keringő,
Erkel operáiból
részletek, Dvorák: Új
világ szimfónia, stb.)
Ezen stílusjegyek
átismétlése.

Ajánlott tevékenységek
Összefoglaló táblázat,
tabló, bemutató az adott
ko
rok jellegzetességeiről
(tantárgyi kapcsolat: angol
és magyar nyelv és
irodalom, történelem és
állampolgári ismeretek,
rajz és vizuális kultúra).
Zenehallgatás
élményszerűen és
megfigyelési
szempontokkal.
Relaxációs gyakorlatok
zenehallgatáshoz.
Koncertlátogatások, a
koncertek közös
értékelése.
Tanulók által kedvelt
zenék (populáris
könnyűzene is)
meghallgatása és közös
értékelése.
Könyvtári és internetes
kutatómunka: az eddig
tanult korszakok jellemzői,
valamint az
impresszionizmus,
neoklasszicizmus,
folklorizmus (tantárgyi
kapcsolat: angol és
magyar nyelv és
irodalom).

A tanulók kutatómunkával
keressenek olyan
zeneműveket, melyeknek
témáiban más korszak
zenéinek stílusjegyeire
ismernek (például, mint
Sztravinszkij
Zsoltárszimfóniájában
Spirituálék, gospelek. vagy Orff: Carmina
Burana című művében).
Hangszerek, illusztrációk
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A különböző
kultúrák iránti
nyitottság.

Tananyag

XIX. század végén,
és a XX., században
született művek
Európai, humanista hallgatása, azok
értékrend
stílusjegyeinek
megismerése.
megfigyelése:
Debussy: A tenger,
Gyermekkuckó;
Országismeret, hon- Honegger: Jeanne d’
és népismeret, a
Arc a máglyán
közös európai
(részlet), Pacific 231
kulturális értékek
( részlet), II.
megismerése.
szimfónia (III. tétel),
Sztravinszkij:
A már elsajátított
részletek a
tananyag más-más
balettzenéiből,
aspektusból történő Zsoltárszimfónia (III.
elemzése – több
tétel);
szempontú látásmód Prokofjev:Klasszikus
Szimfónia (III. tétel),
A tanulótól
Három narancs
különböző
szerelmese.
értékrendű,
kultúrájú,
Folklorisztikus
társadalmi hátterű
elemek a XX. század
emberek elfogadása. zenéjében: Kodály:
Felszállott a páva
Átélési és értelmező (részlet a férfikari, és
képesség.
zenekari műből);
Hacsaturján:
Kardtánc; Bartók:
Csodálatos mandarin,
Fából faragott
királyfi; Orff:
Carmina Burana
(részletek); Britten
művei,
Penderecki: Hirosima
emlékezetére;
Pongrácz:Egy Ciszdúr akkord története;
Weiner Leó: I.
Divertimento
(Rókatánc, Jó alapos
csárdás); Gershwin:
Porgy és Bess
(részletek), Egy
amerikai Párizsban
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Ajánlott tevékenységek
segítségével az adott kor
jobb megismerése
(tantárgyi kapcsolat:
történelem és állampolgári
ismeretek).
Dalok szövegének,
mondanivalójának közös
értelmezése (tantárgyi
kapcsolat: élő idegen
nyelv).
A zene által keltet
érzelmek kifejezése
rajzban (tantárgyi
kapcsolat: rajz és vizuális
kultúra).
Britten darabok (a XX.
század legnagyobb angol
zeneszerzője) szövegek,
mondanivalók közös
értelmezése hangsúlyok
keresése (tantárgyi
kapcsolat: élő idegen
nyelv, angol és magyar
nyelv és irodalom).
Az adott zenei korszakkal
kapcsolatos filmek vetítése
(pl.: a Debussyről szóló
film, balettfilm
Sztravinszkij valamely
művére, Bartók zenéjére),
és azok megbeszélése
(tantárgyi kapcsolat:
mozgóképkultúra és
médiaismeret).
Csoportmunka:
zeneszerzők élete ,
bemutatók (tantárgyi
kapcsolat: angol és magyar
nyelv és irodalom, tánc és
dráma).
„Zenepszichológiai”
beszélgetések a
zeneszerzők
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

(részlet).

egyéniségével, és
műveivel kapcsolatban.

Szemelvények a
kortárs művészet
hanganyagaiból.
Népdalfeldolgozások
, népszokások zenéje
(magyar, kisebbségi
és nemzetiségi,
angol, amerikai
népzene).
Zenetörténeti
műfajok:
Impresszionizmus,
neoklasszicizmus,
folklorizmus, és a
már tanult műfajok
integrálása.

Zenei karakterek
megfigyelése, azok
véleményezése.
Zenei „activity” játék a
zenei műszavak,
szakszavak
felhasználásával; körülírás.
Táncok előadása (tantárgyi
kapcsolat: tánc és dráma).

Zenetörténet:
A XX. századi zene
stílusjegyeinek
ismerete.
Zeneszerzők:
Debussy, Honegger,
Sztravinszkij,
Prokofjev, Kodály,
Bartók, Hacsaturján,
Orff, Britten,
Penderecki,
Pongrácz, Weiner,
Farkas,
Mihály, Sugár,
Kurtág, Szokolay,
Durkó, Gershwin,
Zeneszerzők életútja,
munkássága, rövid
kortörténet.
Együttesek:
Az elektromos
hangszerekből álló
zenekar.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Hangszerek:
Elektromos
hangszerek
Zenei
szakkifejezések:
Polifon, homofón,
tonalitás, bitonalitás,
politonalitás,
atonalitás,
aszimmetrikus
összetett ütemek,
neoklasszicizmus,
ragtime, jazz, blues,
andante tenebroso,
agitato, coro, testo e
tenore solo,
poliritmia
A különböző táncok
zenéinek hallgatása.

Témakörök

Minden eddigi
feladattípus
gyakorlása
(összegzés): ritmus dallam elemek
olvasása-írása,
ABC-s hangok
jelölése G-kulcsban,
hangközök ismerete,
gyakorlása,
szolmizált éneklése.
Atentikus
előadásmód a
magyar, európai és
világzenében.
A magyar népdal
stílusrétegződéssel
kapcsolatos további

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Ritmus -, metrum
érzék fejlesztése.
Hallás és belső
hallásfejlesztés.
Analizálószintetizáló képesség
fejlesztése.
A zenei jelrendszer
ismeretének
kitágítása

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Ritmikai fogalmakismeretek:
Az eddig tanult
ritmusok gyakorlása,
pl. „kis nyújtott”,
„kis éles”.

Ritmus dallamvisszhang.

Dallami ismeretek:

ABC-s hangok a kisés egyvonalas
oktávban; módosító
jelek (#, b, feloldójel)
Logikus gondolkodás és jelentésük, ezek
fejlesztése.
gyakorlása; további
módosított hangok
Memória fejlesztése. szolmizált és ABC-s
Vizuális és auditív
nevei, kézjeleik
jelek
gyakorlása.
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Ritmus - dallamtotó.

Csoportmunka:
gyakorló feladatok a
tananyaggal
kapcsolatosan.
A tanult elméleti és
gyakorlati anyag
egyszerű hangszereken
való megszólaltatása, a
kottaolvasás
gyakorlása.
Népdalok
csoportosítása megadott
szempont szerint.
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Témakörök
információk.
Az angol népdalok
jellemzői.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
összekapcsolása.
Tiszta intonáció.
Zeneértő és -érző
képesség.
Komplex
gondolkodás.
Befogadóképesség,
megfigyelőképesség,
hangszínhallás,
zenei
alkotóképesség.

Zenei emlékezet.
A meglévő ismeretek
integrálása..

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Hangközök:
Az eddig tanult
hangközök
gyakorlása

Stílusgyakorlatok
számítógép használata
mellett (brit tantervnek
megfelelően).

Hangnevek:
ABC-s hangnevek Gkulcsban.
Hangsorok:
dúr-moll 2#–2b-ig.
Tonalitás:
dúr-moll hangnemek
2#- 2 b-ig.
A 12 hangú skála
(dodekafónia) alkotói
elveinek
számbavétele
Forma:
Rögtönzésszerű
szabad formák.
Előadásmód:
A
korszakokra/stílusokr
a jellemző előadási
módok fajtáinak
ismerete.
Zenei olvasás-írás:
Tájékozódás 2#-2 b-s
hangnemekben.
Módosított hangok
ABC-s megnevezése.
A tanult hangközök
felismerése
kottaképről, beírása a
vonalrendszerbe.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló legyen képes a tanult dallamok éneklésére emlékezetből, az előző évi tananyagot 10-15 új
dallal bővítve. Legyen képes a tanult ritmusképletek hangoztatására, dinamikai jelek alkalmazására,
könnyű dallamok és ritmusok írására és olvasására. Legyen képes a többször hallgatott zeneművek
felismerésére hallás után, elhelyezésére zenetörténeti korszakokban. Rendelkezzen elemi
ismeretekkel a tanult zenetörténeti korszakok jellegzetes stílusjegyeiről, zeneszerzőiről, műfajairól.
Ismerje a 19–20. századi zene stílusjegyeit, műfajait, tudja a zenei szaknyelv pontos használatát.
Legyen képes a hangjegyírás jelrendszerének pontos használatára, tájékozódásra a kottában,
zeneművek követésére kottából. Ismerje a dúr és moll hangnemeket, legyen képes dallamalkotásra
ritmikai, dallami, formai és népzenei stílusokra vonatkozó ismeretek alapján. Rendelkezzen
alapvető ismeretekkel a magyar és angol nyelvterületű országok néphagyományairól, szokásairól és
az ehhez kapcsolódó dalanyag jellegzetességeiről.
Tankönyvek, segédletek:
Bármely akkreditált magyar tankönyv használható tankönyvként és nem akkreditált anyagok
tanítási segédanyagként. Nem feltétlenül szükséges akkreditált könyvet használni, mivel a tantervi
követelmények teljesítését mindkét nyelven teljesíteni szükséges a megadott időkeret mellett, ami
legjobban úgy lehetséges, ha mindkét nyelven külön összeválogatott anyagból, kottákból dolgoznak
a pedagógusok.. Az angol dalok kottáit és az angol nyelvű leírásokat a zeneszerzőkről, művekről,
zenetörténeti korszakokról saját válogatással állítottuk össze.
5-8. évfolyam: Carpenter, Keene & Wood: Oxford Children A to Z. Music, Oxford
University Press
Music-Key Stage 3- Oxford University Press és GPS Kiadó vagy bármely másik brit kiadó
Key Stage 3-as ének-zene tankönyve.
Szabó Helga – Dobszay László: Ének-zene 5., 6., 7., 8., Nemzeti Tankönyvkiadó
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VII. 1. 2. Tánc és dráma
Bevezető
A felső tagozatos diákok számára az angol nyelvű dráma foglalkozások ugyanolyan örömet,
izgalmat jelentenek, mintha magyarul végeznék őket.
Az angol és magyar drámatanítási elvek nem különböznek egymástól. A magyar drámapedagógiai
hagyomány az angolból drámatanítási hagyományokra épül. A hozzá tartozó szakirodalom is
legfőképpen angol nyelvű. A magyar drámapedagógia tanárok többnyire ezeket az angol nyelvű
drámapedagógia gyakorlatokat fordítják, vagy ezek alapján írnak újabbakat.
A drámapedagógiát tanító tanárok egyeztetnek a magyar nyelv és irodalom és az angol nyelv és
irodalom tanárral, így többször olyan darabokat tudnak a tanulók előadni, amiről ezeken az órákon
egyébként is tanulnak..
A legelőnyösebb a két nyelv variálása, hogy a könnyebb darabok, foglalkozások angolul, a
mélyebb értelmű, nehezebb darabok pedig magyar nyelven kerülnek előadásra. A dráma
foglalkozások eléggé spontán módon történnek, a pedagógusoknak nagy a szabadsága, hogy olyan
darabokat válasszon, amelyek értékesek és megfelelnek a gyerekek érdeklődésének, így a
foglalkozásokat a tanulók szeretni fogják. Éppen ezért a tantervben közölt gyakorlatok, darabok
csak ajánlások, ötletek a pedagógusok számára.
A tanterv olyan programot tartalmaz, amelyben az ismeretek és a készségek, jártasságok
fejlesztésének egyensúlya harmonikus, valamint nem csupán az ismeretátadás, hanem az ismeretek
készségszintű alkalmazása és nem utolsó sorban az örömkeltés is a cél.
Ezt a tevékenység központú szemléletet tükrözi a tantervben követett szóhasználat is: gyakran
szerepel együtt a „játék” és a „munka” szó. Ezek együttes szerepeltetése megerősíti, hogy a
különböző területeken folyó művészeti tevékenységet szigorú szakmai folyamatok vezérlik ugyan,
az órákon való részvétel azonban a tanulók számára minden esetben örömöt és szellemi izgalmat
kell, hogy jelentsen.
A Brit tantervben „Dance” néven szerepel minden tánctanítás, melynek meghatározott tananyaga és
előírásai vannak az egyes szinteken (Key Stages). A korosztályoknak megfelelő tananyagot és
követelményeket is tartalmazza jelen tanterv.
Jellemzők:
A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a
drámajáték eszköztárának és a különböző színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását a tanulók
saját tevékenységén keresztül. Ez természetesen nem az elméleti ismeretek figyelmen kívül
hagyását jelenti; mindössze arról van szó, hogy az elmélet minden esetben a gyakorlati tevékenység
eredményeképpen, az így szerzett tapasztalatokból leszűrve jelenjék meg.
A dráma oktatása, mivel szorosan összefügg a személyiség fejlesztésével, valamint a legalapvetőbb
készségek, képességek fejlesztésével (pl. készségfejlesztő vagy személyiségformáló szabályjátékok,
tanítási dráma alkalmazása) anyanyelven ajánlott. Felsőbb osztályokban, mikor a drámás
konvenciók használatát már elsajátították, már lehet alkalmazni az idegen nyelvet (pl. angol drámák
oktatásakor mindenképp). Az egyes órák tervezése a csoport összetételétől, aktuális problémáitól,
érdeklődésétől függ, ezért korosztályon belül is fontos a különböző gyakorlatsorok
csoportigényekre igazítása. Továbbá a drámaórák létszáma 10-15 fő, ezért a nagy létszámú
osztályokat érdemes megfelezni.
A készségek, képességek fejlesztése, valamint az önismeret, társismeret, csapatmunka, személyiségfejlesztés nagy hangsúlyt kap. Az irodalmi művek, egyéb ismeretek elsajátítása ismerkedés szintjén
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lehetséges, de a módszerek a továbbiakban alkalmazhatók a különböző tanórákon. A beszéd,
színpadi mozgás, tánc, színházi ismeretekből szintén ízelítőt kaphatnak a diákok.
A dráma foglalkozások időkeretére a tantestület döntése szerint heti 1 vagy kéthetente 1 bontott
angol, mint idegen nyelv tanóra is felhasználható, amelyben szakképzett angol anyanyelvű dráma
pedagógus foglalkozik a tanulókkal. Ekkor hagyományos dráma gyakorlatok is szerepelhetnek,
valamint tipikus brit, amerikai dráma előadásokra is készülhetnek a tanulók, például a nagy
hagyományokkal rendelkező brit karácsonyi pantomim előadásokra. A nemzetközi tantervben
szereplő „interakciós területek” szintén feldolgozhatók a dráma foglalkozások területein belül is.
Célok és feladatok:
A program célja, a tárgyi tudás mellett (színházi ismeretek, angol és magyar irodalmi művek,
valamint a világirodalom néhány fontos műve), az alternatív tanulási módszerek elsajátítása, az
önálló és csoportos tanulási stratégiák kialakítása valamint az önismeret elérésére való törekvés. A
fentiek lehetővé teszik középiskolai fokon a tanulók kiegyensúlyozott továbbhaladását.
A Tánc és dráma mint tantárgy tevékenység-központú. A tevékenységet követő elemző
beszélgetések a fogalmi ismeretek bővítésével járnak, de nem valósulhatnak meg anélkül, hogy a
tanulók megszerzett tudásukat, alakulóban lévő véleményüket, felvetődő kérdéseiket cselekvésbe ne
emelnék. Az egyes drámai és színházi konvenciók megismerése és használata ezért tanár és tanuló
számára egyaránt azzal a haszonnal is jár, hogy a nehezen megfogalmazható (vagy épp formálódó)
gondolatok és érzelmek kifejezésére, illetve a meglévő ismeretek gyakorlati ellenőrzésére teremt
lehetőséget. A verbalizált, jól kifejezett (test, arc, beszéd) gondolatok további segítséget nyújtanak a
későbbiekben az önkifejezésre.
Cél a valós emberi szituációk, illetve fiktív történések megjelenítése különböző színházi formákban,
valamint az, hogy a tanulók a más területeken elsajátított ismereteiket, készségeiket a drámában, a
táncban, a bábjátékban is alkalmazni tudják és fordítva.
Fontos, hogy a tanulóknak legyen módjuk minél több élő és felvett színházi, tánc-, mozgás- és
bábszínházi előadás – köztük társaik által készített produkciók – megtekintésére is. Legyen
lehetőségük színház látogatására, nem csak nézőként, hanem nyílt napokon (pl. színházi világnap, a
magyar dráma napja), mikor betekintést kaphatnak a színház működésébe, esetleg színházi
emberekkel való beszélgetésre is sor kerülhet.
Az értékelés elvei:
1) Az ismeretek, képességek, készségek, motivációs attitűd és alkalmazhatóság (alkalmazás,
alkalmasság, alkalmazásképesség) szorosan összefüggő fogalmak, ezért ezek együttes elsajátítása a
legfontosabb egy kompetencia alapú oktatásban.
2) Változatos dramatikus, színházi, bábos tevékenységformákban való részvétel, a tanulók
képesség és adottság szerinti differenciált feladatokon keresztül a dramatikus, bábos technikák és
konvenciók, valamint a színpadi mozgást felépítő technikai elemek és formák, színpadi beszéd
elsajátítása és alkalmazása. A drámai formával, a bábjátékos technikákkal, a táncot / mozgást
felépítő technikai elemekkel való improvizáció. A dráma, a tánc / mozgás és a bábjáték, mint
művészi kommunikációs forma megtapasztalása.
3) A Tánc és dráma foglalkozásai alkalmat adnak az önértékelésre annak érdekében, hogy a
tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és tapasztalataik beépítésére a művészeti
tevékenységükbe, a különböző színházi formák kulturális tradícióinak tanulmányozására, az
alapvető színpadtechnikai eljárások megismerésére, tanulók drámával és a különböző színházi
formákkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítésére, arra, hogy egyénileg és
csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák.
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5. évfolyam
Heti óraszám: 1 óra
Nagy témakörök:
-Készségek és képességek fejlesztése játékokon keresztül.

Témakörök
Csapatépítés.

Képességfejlesztés.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A csapatmunka
képességének
kialakítása.
Önismeret,
társismeret. A játék
öröme, mely
hozzájárul a
motivációs attitűd
fejlesztéséhez.
Kommunikációs
készség, ritmusérzék
fejlesztése
szabályjátékok
segítségével.

Bizalomérzet
kialakítása.

Az azonosságok és
különbözőségek
tudatosítása.
Önismeret,
társismeret.

Színházi
alapfogalmak.

A művészettel való
élményszerű
találkozás.
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Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Önbemutatás, társak
jellemző vonásainak
megfigyelése.
Kis- és
egészcsoportos
együttműködés.

Az ismerkedést
elősegítő szórakoztató
szabályjátékok.
Kapcsolatteremtés,
társválasztás
párjátékokhoz illetve
kiscsoportos
játékokhoz.

Asszociáció, döntés,
érték, értékrend,
fantázia,
hallásérzékelés,
kifejezőképesség,
kommunikáció,
koncentráció,
kreativitás, lazítás,
logika,
megfigyelőképesség,
memória,
mozgáskoncentráció,
ritmusérzék, spontán
beszéd, tapintás
érzékelés,
térérzékelés,
testnyelv,
utánzóképesség.
Érintés, egymásra
figyelés,
együttműködés,
empátia,
felelősségtudat
kialakítása,
feszültség oldása.
Mese vagy történet a
színpadon. Az
irodalmi műtől a

Egyszerűbb interakciós
játékok.
A mozgás (színpadi
mozgás és tánc), zenés
(ritmusgyakorlatok és
éneklés) illetve beszéd
(beszédés
légzéstechnikai
gyakorlatok)
órák külön, önálló,
egész órát betöltő
foglalkozások.

„Milyennek látom
magam, milyennek
látnak mások”- játékok.
Önismeret,
önjellemzés, önkép.
Társismeret.
Színházlátogatás,
beszélgetés színházi
emberekkel.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

tapsig. A mese és a
Bábelőadás
cselekmény
megtekintése és
fogalmának ismerete. megvitatása.
Az alapvető drámai
konvenciók
megismerése és
alkalmazása

Szituációs játékok,
helyzetgyakorlat,
improvizáció.
Monológ, dialóg.

A színházi
formanyelv
tanulmányozása.

Döntés,
konfliktuskezelés,
reflektív attitűd,
kommunikáció,
értékelés, értelmezés,
összegzés,
lényegkiemelés,
állásfoglalás,
kérdések
alkalmazása,
megfigyelőképesség
képességének
fejlesztése.
Tevékenységen
alapuló önkifejezés
fejlesztése.

Énekes-táncos
játékok.

Ritmusérzék és
koncentráció.

Egyenletes lüktetésű
zenei
és
táncmotívumok
illesztése egymáshoz.

Hagyományismeret

A nemzeti
azonosságtudat
tartalmának
gazdagítása.
A felfedező tanulás, a
megértésen és
tevékenységen
alapuló fejlesztés.

Ünnepekhez
kapcsolódó népi
játékok, énekek.

Zenés népi játékok.

Ünnep.
Irodalmi mű
feldolgozása.

Egy iskolai ünnep,
vagy más
hagyományos
ünnephez kötődő
előadás (pl.
betlehemes). Egy
magyar népmese
dramatizálása,
eljátszása (bábos
technikákkal) vagy egy,
a kötelező tananyagban
szereplő, angol
népmese előadása.

Rövid történetek
feldolgozása a dráma
eszköztárával,
bábjátékkal, tánccal.
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A megismert színházi
elemek
tanulmányozása.
Egypálcás marionett
és botos báb
mozgatása.
Árnyjátéktechnikák
megismerése.

Mozgásra épülő
csoportos
improvizációk – a tanár
által megadott egyszerű
cselekményvázra.
Belső hangok,
gondolatkövetés, levél,
napló, valamint
telefon- és rádióbeszélgetés, interjú
konvenciók
kipróbálása.
Utánzás, mímes játék.
Merev pálcás (felülről
mozgatható) marionett,
árnybábok valamint
fakanálbáb készítése,
mozgatása.
Játék az elkészített
marionettfigurákkal, a
megismert
bábtechnikák
felhasználásával.
Régi stílusú táncok.
Leánykarikázók, ugrós
táncok, páros forgatós
lépések.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Angol nyelvterületen
élő népek táncai.

Tananyag
Angol nyelvterületek
táncai (pl. Morris
tánc, skót és ír
táncok).
Táncos, dalok
események a
célnyelvi
országokban.

Ajánlott
tevékenységek
A hangszerek (pl. skót
duda) meghallgatása,
kipróbálása, a
hangszeres zenére
táncolás.

A célnyelvek
országaiban a
táncokhoz használt
különleges
hangszerek.
A továbbhaladás optimális feltételei:
Aktív részvétel a gyakorlatokban, a kis- és nagy csoportos valamint az egyéni munkákban, és az
alapszintű elemző beszélgetésekben. Részvétel bábkészítésben, bábbal végzett improvizációban és
minimum egy előadás elkészítésében.
Legyen képes minél változatosabb dramatikus, táncos, bábos tevékenységformában való
részvételre, képessége és adottsága szerinti differenciált foglalkoztatásra; a drámajátékban, a
táncban és a bábjátékban fellelhető öröm- és szabadságélmény megtapasztalására. Legyen képes a
más területeken elsajátított ismeretei, készségei alkalmazására angol és magyar nyelven a
drámában, táncban, bábjátékban. Legyen képes egyénileg és csoportosan előadás létrehozására,
illetve részvételre a létrejött előadás bemutatásában.
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6. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakör:
Szerepjátékok, bábtechnikák.
Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Önállóság,
önbizalom, pozitív
énkép, önkifejezés,
belső harmóniára
való képesség, a
fejlődés igénye,
önértékelés,
alkotókedv,
kreativitás. Társak
megfigyelése,
megértésükre való
törekvés.
A
külön-külön
fejlesztett
kompetenciák
szervesülése.

Képességfejlesztés.

A gyakrabban
alkalmazott drámai
konvenciók
megismerése és
alkalmazása.

Kérdésfeltevés
döntés.

Tananyag
Beszédtechnikai,
mozgás és zenés
gyakorlatok,
egyensúly- és
bizalomgyakorlatok,
szituációs játékok,
helyzetgyakorlatok.

Páros, illetve kis- és
egész csoportos
szabályjátékok.
Egyszerű interakciós
játékok.
Összetett, több
képességet egyszerre
fejlesztő játékok.

Hangaláfestés, szerep
a falon, jelmezöltés,
térmeghatározás,
közös rajzolás,
térképek, ábrák
készítése, állókép,
gyűlés, kiscsoportos
improvizáció,
szertartás, mímes
játék, ünnepség,
képaláírás.

A konvenciókat
a
korosztálynak,
csoportösszetételnek,
aktuális történéseknek,
alkalomnak megfelelő
tartalommal töltjük fel.

és Problémaközpontú
Másság, tolerancia,
tanítás vagy
cselekvésből kiinduló
gondolkodásra való
nevelés.

Énekes-táncos
játékok.

Hagyományismeret.

Különböző kultúrák,
hagyományainak
megismerése révén
empátia és tolerancia
fejlesztése.
A nemzeti
azonosságtudat
tartalmának
gazdagítása.
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Ajánlott
tevékenységek

Néptáncok.

Ünnepekhez
kapcsolódó népi
játékok, énekek.

A felhalmozott
dramatikus formák
segítségével közelítjük
meg a csoport által
felvetett kérdést.
Tanítási dráma
egyszerű elemeinek
használata..
Körtáncok, román és
szlovák táncanyag
magyar párhuzamai.
Csárdás, verbunk.
Népi
játékok.
betlehemes.

Pl.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Színházi
előadás Élményszerű tanulás,
megtekintése
és látókör szélesítése,
véleményezése.
kíváncsiság
felkeltése, kritikai
gondolkodás, szabad
véleményalkotás.

Történetek
feldolgozása a dráma
eszköztárával,
bábjátékkal.

Tananyag

A látottak kollektív
elemzése a
megismert
fogalomkészlet
alkalmazásával.
A megismert színházi
formai elemek
alkalmazása
improvizációkban.

Kreativitás, tevékeny, Ünnep.
összetett
Irodalmi mű
gondolkodás,
feldolgozása.
meglévő készségek,
képességek
felhasználásával
történő önkifejezés.
Komplex
kifejezésmód.
Önbizalom.

Ajánlott
tevékenységek
Színházlátogatás,
beszélgetés színházi
emberekkel.
Bábelőadás
megtekintése és
megvitatása.

Egy iskolai ünnep,
vagy más
hagyományos
ünnephez kötődő
előadás (pl.
betlehemes). Egy
magyar népmese
dramatizálása,
eljátszása (bábos
technikákkal) vagy egy,
a kötelező tananyagban
szereplő angol népmese
előadása.

A továbbhaladás optimális feltételei:
Részvétel a gyakorlatokban, a csoportos szerepvállalásban, véleményalkotásban, döntéshozásban.
Az egyszerűbb drámai konvenciók alkalmazása. Énekes-táncos játékok ismerete. Részvétel
marionett bábbal végzett improvizációban és közös árnyjátékban.
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Drámaklub, illetve helyi tantervben esetlegesen választott további drámatanítás tanterve
Heti óraszám: 1 óra
Nagy témakör:
dramatikus játék
Témakörök
Képességfejlesztés.

Improvizációk
a
megismert technikák
felhasználásával a
tanár által megadott
és / vagy a tanulók
által
létrehozott
történetváz alapján.

A 6. osztályban
kimaradt drámai
konvenciók
megismerése és
alkalmazása.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Aktív felelősségtudat,
önelfogadás,
nyitottság, előítéletek
csökkentése,
szorongás felismerése
és csökkentése,
kíváncsiság,
rugalmasság, mások
elfogadása.

Kooperációs, vezető
és szervező
képességek,
kreativitás, érdek és
vélemény
érvényesítés,
kezdeményezőkészség
.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Beszédtechnikai,
mozgás és zenés
gyakorlatok.
Bizalomgyakorlatok,
szituációs játékok,
helyzetgyakorlatok,
improvizáció.

Páros, illetve kis- és
egész csoportos
szabály-, szerep-,
improvizációs játékok.
Összetett, több
képességet egyszerre
fejlesztő játékok.
Improvizáció a tanár
által megadott témára,
a tanulók által közösen
kidolgozott történetváz
alapján.
Több zsinóros
marionett közös
mozgatása.

Dramatikus
improvizációk.
Egyszerű elemekből
építkező színpadi
mozgást is
tartalmazó
improvizációk.
Mozgásra épülő
csoportos
improvizációk a
tanár által megadott
egyszerű
cselekményvázra.
Improvizációk
zsinóros
marionettfigurákkal.
Döntéshozatal,
Befejezetlen
problémamegoldás,
anyagok, szimuláció,
információ-szerzés,
telefonbeszélgetés,
cselekvési alternatívák interjú, forró szék,
meglátásának
véletlen beszélgetés,
képessége, vitázó- és montázs,
érvelőképesség.
szerepcsere, fórumszínház, maszkok,
kellékhasználat,
beépített szereplő,
stílusváltás, a
pillanat megjelölése,
az igazság pillanata,
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A konvenciókat
a
korosztálynak,
csoportösszetételnek,
aktuális történéseknek,
alkalomnak megfelelő
tartalommal töltjük fel.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tanítási dráma.

Döntésképesség,
vitakészség, részvétel
a valós
folyamatokban,
szociális érzékenység,
problémamegoldó
képesség,
konfliktuskezelő
képesség.
Énekes-táncos
A nemzeti
játékok
azonosságtudat
tartalmának
gazdagítása.
Hagyományismeret. Különböző
életmódok,
világképek
megismerése révén
empátia és tolerancia
fejlesztése.
Színházi
előadás Felfedező tanulás.
megtekintése
és Látókör bővítése.
véleményezése.
Véleményalkotás.
Vitázó- és
érvelőképesség
fejlesztése.

Történetek
feldolgozása a
dráma
eszköztárával,
színházi
technikákkal,
tánccal.

Tananyag
gondolatkövetés,
belső hangok.
A csoportot
aktuálisan
foglalkoztató
kérdések
feldolgozása,
valamint a tanult
irodalmi művek
tanulása.
Népek,
nemzetiségek,
etnikumok táncai.

Népek,
nemzetiségek,
etnikumok
ünnepeihez
kapcsolódó népi
játékok, énekek.
A látottak kollektív
elemzése a
megismert
fogalomkészlet
alkalmazásával. A
megismert színházi
formai elemek
alkalmazása
improvizációkban.
Kreativitás, tevékeny, Ünnep.
összetett gondolkodás, Irodalmi mű
meglévő készségek
feldolgozása.
képességek
felhasználásával
történő önkifejezés.
Komplex
kifejezésmód.
Önbizalom.

Ajánlott
tevékenységek

A felhalmozott
dramatikus formák
segítségével közelítjük
meg a csoport által
felvetett kérdéseket. Az
irodalomórán tanult
műveket dolgozzuk fel
az ismert konvenciók
segítségével.
A csoport
érdeklődésének
megfelelő nép tánca
(pl. ír tánc).
A csoport
érdeklődésének
megfelelő népi játékok
(pl. angol népi
játékok).
Színházlátogatás,
előadás elemzés, társak
munkájának
megvitatása.

Egy iskolai ünnep,
vagy más
hagyományos
ünnephez kötődő
előadás (pl.
betlehemes). Egy
magyar népmese
dramatizálása,
eljátszása (bábos
technikákkal) vagy egy,
a kötelező tananyagban
szereplő, angol
népmese előadása.

A továbbhaladás feltételei:
Részvétel a gyakorlatokban, a csoportos történet létrehozásában, az improvizációkban és az elemző
beszélgetésekben. Az összetett drámai konvenciók alkalmazása. Énekes, táncos, beszédtechnikai
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játékok / gyakorlatok ismerete. Előadás elemzés a meglévő ismeretek segítségével. Részvétel egy
mese / történet / irodalmi mű előadásában.
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Drámaklub második tanéve, illetve helyi tantervben esetlegesen választott további dráma
foglalkozások tanterve
Heti óraszám: 1 óra
Nagy témakör:
színházi technikák
Témakörök
Képességfejlesztés.

Összetett drámai
konvenciók
megismerése és
alkalmazása.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Együttműködés,
sportszerűség,
tolerancia,
kudarctűrés,
szolidaritás,
önállóság,
önbemutatás,
önérdek-érvényesítés
és konfliktuskezelés.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Beszédtechnikai,
mozgás és zenés
gyakorlatok.
Szituációs játékok,
helyzetgyakorlatok,
improvizáció.

Páros, illetve kis- és
egész csoportos
szituációs, szerepimprovizációs játékok.
Improvizáció önálló
témára, a tanulók által
közösen kidolgozott
történetváz alapján.

Egyéni szinten a
Drámai konvenciók
reális énkép
csoportosítása,
kialakításának
egymásra építése.
képessége, a
frusztráció elviselése,
a reális egyéni célok
kitűzésének és
követésének, a
szabályok és a
vágyak
összehangolásának, a
cselekvési
alternatívák
meglátásának
képessége, az
akaraterő és a
kitartás. A társas
viselkedés terén az
empátia, a
kommunikációs és
kooperációs készség,
a vitázó- és
érvelőképesség, a
konfliktustűrő, kezelő, -megoldó
képesség.

Történetszerkesztés és
megjelenítés a
különböző színházi és
drámai konvenciók
alkalmazásával.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tanítási dráma.

Tudatosság a
kapcsolatokban,
barátságra és
szerelemre való
képesség, szülői,
családi szerepek,
harmonikus viszony
a nemzedékekhez és
korosztályokhoz,
baráti magatartás,
hitelesség, empátia,
kooperativitás,
autonómia és
elfogadás.
Énekes-táncos
Nonverbális
játékok.
kifejezőkészség.
Testtudatosság.
Hagyományismeret.
A nemzeti
Maszkos játék.
azonosságtudat
tartalmának
gazdagítása.
A színházi műfajok A
meglévő,
és
stílusok felhalmozott
tanulmányozása.
ismeretek, fogalmak,
képességek
felhasználása.

Történetek
feldolgozása a dráma
eszköztárával,
bábjátékkal, tánccal.

Tananyag

A csoportot
aktuálisan
foglalkoztató
kérdések
feldolgozása,
valamint a tanult
irodalmi művek,
színházi ismeretek
elsajátítása.

A drámai konvenciók
széleskörű
felhasználása a csoport
érdeklődési körének
megfelelő témákban.
Az irodalomórán tanult
műveket dolgozzuk fel
az ismert konvenciók
segítségével.

Kontakt tánc.

Színpadi mozgás.
Önkifejező tánc.

Ünnepekhez
kapcsolódó
dramatikus,alakosko
dó népi játékok.
Az egyes színházi
stílusok jellemző
jegyeinek
felismerése látott és
saját részvétellel
zajló
színjátékokban,
drámamunkákban.
Különböző színházi
irányzatokhoz
tartozó színházi
előadások
megtekintése,
megvitatása.
Kreativitás, tevékeny, Ünnep.
összetett
Irodalmi mű
gondolkodás,
feldolgozása.
meglévő készségek
képességek
felhasználásával
történő önkifejezés.
Komplex
kifejezésmód.
Önbizalom.
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Ajánlott
tevékenységek

Pl. busójárás, turka
táncoltatás,
betlehemezés…
A
korosztálynak
megfelelő
színházi
előadások
megtekintése,
megbeszélése.

Egy iskolai ünnep,
vagy más
hagyományos
ünnephez kötődő
előadás (pl.
betlehemes). Egy
magyar népmese
dramatizálása,
eljátszása (bábos
technikákkal) vagy egy,
a kötelező tananyagban
szereplő, angol
népmese előadása.
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A továbbhaladás feltételei:
Részvétel a gyakorlatokban, a csoportos és önálló történetalkotásban, az improvizációkban és az
elemző beszélgetésekben. Az összes drámai konvenciók alkalmazása. Énekes-táncos, különböző
népi játékok ismerete. A legfontosabb színházi és drámai fogalmak ismerete. Önálló
véleményalkotás egy előadás kapcsán. Önálló munka. Részvétel közös produkció létrehozásában.
Tankönyvek, segédletek a dráma tanórákhoz és a drámaklubokhoz négy tanéven keresztül:
A tananyag sajátosságaiból fakadóan nem szükséges tankönyvek, tanítási segédletek használata.
A pedagógusok választása szerint lehetséges segédanyagok használata.
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VII. 1. 3. Rajz és vizuális kultúra
Bevezető
A vizuális nevelés tanórák megvalósíthatóak angol anyanyelvű és magyar szaktanár
pármunkájában, közös óravezetésében két nyelven, illetve csak egy nyelven is csak magyar vagy
csak angol anyanyelvű pedagógus vezetésével. Az is lehetséges megoldás, hogy a tanév időkeretét
megosztja a magyar és az angol anyanyelvű pedagógus (például félévkor váltanak). Bármelyik
megoldást választják a pedagógusok, a művészettörténeti tartalmakat a tanulóknak minden egyes
történelmi korra vonatkozóan és az egyes témákhoz tartozó szakkifejezéseket (pl. akvarell,
szobrászat) angol nyelven is tanulniuk szükséges. Kivitelezhető megoldás az is, amikor az osztály
egyik felében a magyar pedagógussal manuális, alkotó tevékenységeket végeznek a tanulók, az
osztály másik felében viszont az angol anyanyelvű pedagógus az angol nyelvű művészettörténet
tananyagot dolgozza fel a tanulókkal.
A vizuális nevelés tantárgy nagyon jól kapcsolható a történelem tanórák témaköreihez. Komplex
tanítási módot tesz lehetővé, ha az egyes történelem témakörökhöz igazodva (pl. olimpiai játékok az
ókori Görögországban) kapcsoljuk annak művészetét (pl. olimpiai versenyszámokat ábrázoló
vázafestmények az ókori Görögországban). A tanórákon bármely angol nyelvű vagy magyar
akkreditált tankönyv használható, valamint tanítási segédeszközként használható minden egyéb
könyv is. Különösen ajánlható a Konsept-H Kiadó kiadásában készített angol nyelvű könyvek
(Kovács Éva- History of Arts 5., 6., Jung Zsófia-History of Arts- 7., 8.), amelyek a történelem
tantárgy témaköreihez kapcsolva dolgozzák fel az egyes korok művészettörténetét. A vizuális
kultúra témaköreihez az alább felsorolt tevékenységek közül igen sok kapcsolható a történelem
tantárgy témaköreihez. Fontos továbbá szem előtt tartani, hogy a tantárgy során felsorolt
tevékenységek a szaktanárok döntése szerint a NAT előírásainak szem előtt tartásával szabadon
felcserélhetők.
A tanterv kidolgozásánál a Brit Nemzeti Alaptanterv a korosztályra vonatkozó Art and Design
tantárgy témaköreit és előírásait vettük alapul a gyermekek képességeinek, készségeinek
fejlesztéséhez. A tantárgy kiválóan alkalmas arra, hogy a nemzetközi tanterv minden egyes
interakciós területét alkalmazza.
Jellemzők:
A vizuális kultúra tanítása a rajz és vizuális kultúra tantárgy keretében valósul meg. Jelen
tantervnek fontos jellemzője kíván lenni a hagyományos értékek megőrzése mellett az aktualitás,
azaz a tantárgy tartalmainak a mai élet mindennapjaihoz kapcsolása.
A tanterv ezért sok helyen megjeleníti a mindennapok vizualitását, az öltözködés, lakberendezés,
tárgykultúra, illetve a tömegkommunikáció, média módszereit és tartalmait. A mai, vizuális
ingerekkel túlterhelt életformában szükséges ezeknek a jelenségeknek az ismerete és értelmezése,
hatásuk tudatosítása. A vizuális kultúra nem csupán a „magas kultúra” körébe tartozó építészettel,
képző-, illetve iparművészettel foglalkozik tehát, figyelme kiterjed a kultúra minden, vizuálisan
érzékelhető területére.
A rajz és vizuális kultúra tantárgy sajátos lehetősége a komplexitás, melyet e tanterv hangsúlyozni
kíván. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyébként is szimultán hatású rajzórai
feladatok valódi komplex feladatok legyenek, hogy egyidejűleg minél több készség, képesség
fejlesztését szolgálják, minél több ismeret átadását tegyék lehetővé.
Ennek megfelelően a rajz és vizuális kultúra tantárgy tartalmait nagyon sokféle módon közvetítheti:
ugyanazt a készséget sokféle feladattal lehet fejleszteni, ugyanazt a tartalmat sokféle módon
feldolgozni. Így széles választékát adja az elsősorban a diák aktivitásra építő, tevékenykedtető
feladatoknak, amelyek ajánlások, és a tantárgyat tanító pedagógus választhat közülük saját
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személyiségének és a konkrét gyerekcsoport sajátosságainak megfelelően, illetve saját ötletekkel,
megoldásokkal bővítheti is ezek körét.
A művészettörténet tanítását is az „alkotva tanulás” módszerét alkalmazva kívánja a tanterv
megvalósítani, azaz a gyakorlati tevékenységek részben a művészettörténeti tartalmak köré
rendeződnek, az aktuálisan tanult stílus jellemzőinek mélyebb megértését is elősegítik.
A kerettanterv témaköreihez rendelt időkeretek és sorrend rugalmasan kezelendők, mivel a vizuális
művészeti nevelés olyan komplex feladatokban valósul meg, amelyekben egyidejűleg több
különböző képesség fejlesztése és különböző ismeretek megszerzése történik, és ezért a tanterv
egyes elemei között átfedések is találhatók, egy-egy feladat során egyszerre több különböző terület
és tartalom feldolgozása történhet. Például egy színkompozíciós szabad asszociációs feladat során a
színes technikát is megismeri, gyakorolja a tanuló, ez még kombinálható zenehallgatással, előtte
egy motiváló műelemzéssel, és egyszerre négy témakör feldolgozása történik egy feladat során. A
tantárgyat tanító pedagógusnak tehát a feldolgozás sorrendjét és módját az itteni ajánlások alapján
önállóan kell meghatározni tanmenetében, figyelembe véve az aktuális tanulócsoport beállítottságát,
az oktatás objektív és szubjektív körülményeit.
A tantervben megjelenő egyik legfontosabb munkamódszer az egyéni és csoportos projektmunka,
melyre sok téma feldolgozását építheti a pedagógus. A csoportos, és a tantárgyi integrációt
tartalmazó projektek során a megismerő és tanulási képességek fejlődése mellett az osztály és az
iskola közössége is erősödik, a csapatmunka a diákok és a tanárok szintjén erősíti és tartalmasabbá
teszi az emberi kapcsolatokat, javítja az iskola légkörét. A csapatmunkára való képesség a mai
életnek pedig egyik legfontosabb kihívása és elvárása.
A vizuális kultúra tanítása során törekedni kell a megfelelő arányok kialakítására a kultúra köznapi
vizuális jelenségeinek kritikai feldolgozása, valamint a művészetet a gyerek nevelésének
középpontjába állító művészeti nevelés között. Helyes, ha az órai tevékenységek egyaránt
kapcsolódnak művészi alkotásokhoz és a mindennapi élet megnyilvánulásaihoz. Eltérő vonásaik
mellett mindkettőnek célja a kritikai gondolkodás fejlesztése, az esztétikai fogékonyság, a fantázia
fokozása. Mindkettő hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának
fejlesztéséhez.
A hatékony vizuális nevelés fontos módszere a játék, a játékosság – és nem csupán a bevezető
szakaszban.
Az ajánlott feladatokban többször előfordul a digitális fényképezőgép használata. Ma az átlagos
helyzetű gyerekek számára ez nem jelent gondot, az iskola pedig kölcsönözhető gépekkel
biztosíthatja a rászorulók számára a feladat megoldásához szükséges eszközt.
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség legfőképpen a rajz és vizuális kultúra
tantárgyon belül érvényesül.
Ezen a tantárgyon belül külön hangsúlyt kap a kreatív kifejezések fontossága, mind a vizuális
művészetek, mind más művészeti ágak területén. Ennek a korosztálynak is feladata a művészetek
befogadásán kívül azokat aktív módon művelni is képes legyen a maga szintjén és képességeinek
megfelelően tudja válogatni, szelektálni a naponta a médiában rázúduló reklámok között és kritikus
szemlélettel tekintsen azok valóságtartalmára és esztétikai formájára. Ebben a tekintetben a
fogyasztóvédelem is fontos szerepet kap a tantárgy tanulásán belül.
Célok és feladatok:
A rajz és vizuális kultúra tantárgyat jellemző komplexitás sokféle fejlesztési lehetőséget is jelent, a
tantárgy változatos tevékenységformái segítségével sokoldalú hatást tud kifejteni, sokféle cél
tűzhető ki számára.
A tantárgy elsődleges célja a tanulók látáskultúrájának megalapozása és a vizuális megismerő-,
befogadó- és alkotóképességek fejlesztése.
A rajz és vizuális kultúra tanításának egyik hagyományosan fontos feladata az esztétikai nevelés. Az
esztétikai nevelés feladata az esztétikai normák sulykolása helyett az érzékelés érzékenységének
fokozása, a világ gazdagságának felfedeztetése; választási lehetőségeket kínál, felhívja a figyelmet
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az ízlés társadalmi-kulturális beágyazottságára, segít tudatosítani a tanulók saját ízlésítéleteit.
Célja emellett a tantárgynak a kommunikáció köznapi, művészi, műszaki és tudományos
módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése.
A rajz és vizuális kultúra tantárgynak szintén hagyományosan fontos célja a kreativitás és a
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A vizuális nevelés tehát sokat tehet az önállóság, az
alkotó magatartás, és a problémamegoldás kialakítása terén. Ezek a képességek nem csak művészeti
pályákon nélkülözhetetlenek, a mai élet szinte minden területén szükség van ezekre a
tulajdonságokra.
Az önálló tevékenységek és a változatos tevékenységformák révén erősödhet önismeretük,
önbecsülésük, problémamegoldó és koncentrálóképességük, ami nyilvánvalóan pozitív hatással
lehet egyéb tanulmányaikra is.
A megfigyelés, a vizuális nyelv tudatos használata eszköz lehet más tantárgyak tartalmainak
feldolgozásához is (pl. jó ábrák készítése).
A képzőművészeti alkotások tanulmányozása során felbukkannak mély emberi alapkérdések,
érzelmek, az építészet és a tárgykultúra segítségével megjelenítődik az emberi életformák
sokfélesége, mélyebben megérthetőek az emberi kapcsolatok, és a kommunikáció is, azaz mélyül
ember - és életismeretük, önismeretük. Ezen keresztül tehát segítséget kaphatnak a felnőtt-lét
szerepeire való felkészülésben, önálló életvezetésük kialakításában. Ehhez kapcsolódóan fontos cél
még a tanulók kritikus befogadási képességének megalapozása, az információk közötti szelektáló
képesség fejlesztése.
Mivel a tantárgy komplex tevékenységformái sokféle tartalommal kapcsolatba hozhatók, így szinte
bármilyen fejlesztési cél elérése érdekében módszerként használhatóak a környezettudatos
gondolkodástól a matematikai gondolkodáson keresztül a tudatos fogyasztói magatartás
kialakításáig.
Mint minden tantárgy esetében itt is fontos cél lehet a tehetséggondozás is. De nem csak a művészi
tehetségek gondozása, mivel a már emlegetett komplex képességfejlesztés más területek tehetségei
számára is hasznos képességek fejlődését jelentheti (pl. modellalkotás, kreativitás), elsődleges
képességeik kibontakoztatását elősegítheti .
Az értékelés elvei:
A rajz és vizuális kultúra tantárgy egyik problematikus és egyben kulcs-kérdése a tanulói
teljesítmények értékelése. A tantervben és a tantárgy tanításában megjelenő sokszínű
tevékenységformák más-más értékelési szempontot igényelhetnek.
A rajzórai munka során a tanár egyéni szinten folyamatosan visszajelzést ad a készülő munkákról,
segítő instrukciókat ad a diákoknak. Ennek célja mindig a diák fejlődése, elképzelésének árnyalt és
igényes megvalósítása, ezért kerülni kell a szükségesnél több beleszólást, ami eltérítheti saját
elképzelésétől, és figyelembe kell venni a tanuló személyes jellemzőit is.
Folyamatos értékelési forma a tanulók egymás munkáira való reagálása, illetve önmaguk értékelése,
amire terepet kell adni, és meg kell őket rá tanítani. Fontos, hogy a figyelmüket kérdéseinkkel a
saját vagy a másik munkájának értékeire irányítsa a elsősorban a pedagógus, és pozitív
megfogalmazások felé irányítsa az értékelő beszélgetést (például a hibák megkeresésének
instrukciója helyett a fejlesztés lehetőségét kérdezze).
A tanulók számára munkáik kiállítása (iskola folyosóján, osztályteremben) mindig nagy élmény és
motiváló erő, és a közös munka értékelő lezárása is lehet egyben. A válogatás a munkák közül
implicit értékelési - önértékelési mozzanatot hordoz.
Az elkészült művek értékelésében és minősítésében fontos, hogy előre meghatározott értékelési
szempontok alapján történjen. Példa lehet erre a rajz-érettségiről ismert módszer, ahol az értékelés
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15 megadott szempont szerinti pontozással történik. A pontokat utána százalékos arányok
meghatározásával jeggyé lehet alakítani. E módszer előnye a komplexitás, sok szempont egyszerre
történő érvényesítése, és a viszonylagos objektivitás. Az értékelési szempontok között súlyozás is
lehetséges fontosságuk szerint.
Ajánlott szempontok lehetnek például: Kifejezőerő, vizuális kifejezőeszközök (pl. szín, vonal,
kompozíció) használata, ötletesség, elképzelés eredetisége, technikai kivitelezés, feladatban kért
szempontok figyelembe vétele, vizuális közlések világos, érthető volta.
A projektmunkák végeredményét is az előre megadott szempontok alapján kell értékelni.
Elméleti ismereteik számonkérésénél írásban és szóban egyaránt kerüljön hangsúly a vizuális
ítéletalkotásra, az összefüggésekre, az elemzőkészségre, a tapasztalatok megfogalmazására, és
kerüljük a túlzott lexikalitást.
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5. évfolyam
Heti óraszám: 1,5 tanóra
Nagy témakörök:
- Alkotás, kifejezés
- Tárgy és környezetkultúra
- Vizuális kommunikáció
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Ismeretszerzés

A festészet,
szobrászat és
grafika története I. A művészettel való
(művészettörténet). élményszerű
találkozás.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A művészet kezdetei,
mágikus világkép,
törzsi művészet.

Az egyes kultúrákról képes,
szöveges tablók készítése
pármunkában.

Egyiptom és
Mezopotámia
A látvány élvezetének művészete
kialakítása, esztétikai (szobrászat és
festészet).
érzék fejlesztése.
Érzékelhető
különbségek alapján
az azonosságok és
különbözőségek
tudatosítása.
Különböző
életmódok,
világképek
megismerése révén
empátia és tolerancia
fejlesztése.

Antik görög és római
művészet.

A jellemző műalkotásokat
ábrázoló képkártyák
csoportosítása adott
szempontok szerint.
Előre megadott
stílusjellemzők
szétválogatása.
Feladatlapok készítése önálló
témafeldolgozás segítésére.
A gyakorlati feladatok
kapcsolása a tanult
művészettörténeti témákhoz
(„alkotva tanulás”).
Ábrák, jegyzetek készítése.
Projektfeladatok önálló
témakutatással.
Maszk-készítés különböző
anyagok, termések
applikációjával a négy
alapelem (tűz-víz-földlevegő) megszemélyesítésére.
Mai élet „démonjait” kifejező
maszkok készítése
( pénz-maszk, tv-maszk).
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Témakörök
Műalkotások
elemzése.

Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
A művészettel való Összehasonlító
műelemzések.
élményszerű
találkozás.
Szimbólumok
A látvány élvezetének vizsgálata.
kialakítása, esztétikai
érzék fejlesztése
Érzékelhető
különbségek alapján
az azonosságok és
különbözőségek
tudatosítása.

Ajánlott tevékenységek
Összehasonlító műelemzések
(adott kultúra nagyon
különböző alkotásai vagy
időben nagyon távoli, mégis
valamilyen szempontból
rokonítható alkotások
között).
A műalkotások „dramatikus”
feldolgozása, megjelenítése,
élőképek.
Képátírások, parafrázisok.

Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Különböző
életmódok,
világképek
megismerése révén
empátia és tolerancia
fejlesztése.
Önálló kérdések
megfogalmazása a
tárgyalt témával
kapcsolatban.
Technika.

Eszközhasználat,
manuális készség
fejlesztése.
Érzéki
tapasztalatszerzés és
a tapasztalatok
alkalmazása.

Színes technikák:
vízfesték, színes
ceruza, zsírkréta,
színespapír.
Grafikai technikák:
tus, ceruza, rajzszén.
Szobrászati
technikák: mintázás.
Környezetünk
texturális hatásának
felhasználása a
fakturális
eszközökkel
megoldott képi
építkezésben
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Textúra-gyűjtés frottázstechnikával.
Faktúraképzés különböző
grafikai technikákkal: tus,
ceruza, rajzszén.
Illusztráció faktúrák
segítségével (pl. Daidalosz és
Ikarosz története).
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Témakörök

Szabad
asszociációs
játékok.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Fantázia, kreativitás
fejlesztése.
A képzelet, az
önkifejezés
aktivizálása.
A jelenségek sokféle
értelmezési
lehetőségének,
többértelműségének
megtapasztalása.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Figuratívnonfiguratív képek.

Festékfoltok vagy absztrakt
ábrák ábrázoló képpé
alakítása („Mi jut eszedbe
róla, mit látsz benne?”).

Képi kompozíció,
képi összefüggések.
Képelemek.
Kontextus.

(Kicsi) képrészlet
kiegészítése, képi
kontextusba helyezése.

Önismeret fejlesztése.
Elvont gondolkodás
fejlesztése.

Színtapasztalatok
gazdagítása,
színkeverések.

Érzékelési-észlelési
fogékonyság,
színérzék fejlesztése.
Anyagokkal való
élményszerű
találkozás, azok
fizikai
sajátosságainak
megtapasztalása és
tudatosítása.
Kreativitás
fejlesztése.
A képzelet, az
önkifejezés
aktivizálása.
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Kisorsolt, egymástól távoli
jelentésű dolgok, fogalmak
mint képelemek közös képbe
komponálása, köztük
összefüggés teremtése.

Versillusztrációk szabad
asszociációval,
pl. Tamkó Sirató Károly:
Mese (Nem is sűrű, nem is
ritka…).
Színtapasztalatok
rendszerezése,
gazdagítása új
ismeretekkel, új
technikai
tapasztalatokkal.
Egyszerűbb
színkeverési
feladatok.
Telt színek, tört
színek.
Hideg-meleg színek.
Színek szimbolikus
jelentése.

Vers hangulatának színekkel
történő megjelenítése,
pl.
Weöres Sándor: Varázslók
(Jeges Pác, Tüzes Pác…);
Kosztolányi Dezső: Októberi
táj.
Fogalmak színkompozícióval
történő kifejezése (pl.
varázslat, álom, betegség,
harc…).
Színek szimbolikus
jelentéstartalmai az
egyiptomi kultúrában.
Példák hétköznapok
színszimbolikájából (pl.
jelzőlámpa, gyász …).
Illusztrált szín-szimbólum-tár
összeállítása.
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Témakörök
Ábrázolás.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Térlátás fejlesztése.
Formaérzék
fejlesztése.
Problémamegoldó
gondolkodás
fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A megjelenítés,
átírás, redukció
alapjai.

Tárgyak (pl. bicikli, olló)
nézeteinek megfigyelése,
jellemző és nem jellemző
nézet kiválasztása.

Jellemző nézetek
kiválasztása.

Logikai készség
fejlesztése.

Tárgyak jellemző és nem
jellemző nézetből való
fotózása… enigmatikus
(talányos) képek, rejtvények
készítése nézőpontválasztás
segítségével.

Kreativitás
fejlesztése.

Tárgyak rajzos ábrázolása
több nézőpontból.

Megfigyelőképesség,
formaérzékenység
fokozása.

Jellemző nézetek segítségével
a forma jellé alakítása,
stilizálása.

Stilizálás, jellé
alakítás.

A tárgy jellé alakított képe
segítségével tiltó jelzőtábla
tervezése, és a tábla
üzenetének meghatározása.
Illusztráció jellemző nézetek
alkalmazásával
pl. Ariadné fonala.
Szőnyegek, népi textíliák
mintáinak vizsgálata, a minta
jelentésének megkeresése a
Jelképtár segítségével.
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Témakörök
Az épületek
funkciója.

Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Problémamegoldó
Kultikus és lakóépületek.
gondolkodás,
kreativitás fejlesztése. Kultikus épület, építmény
lehetséges funkciói.
Térlátás, térbeli
tájékozódás
Lakóépületek lehetséges
fejlesztése.
funkciói.

Ajánlott
tevékenységek
Belső terek különböző
funkciókra történő
önálló átrendezése.
Különböző funkciójú
épületek a
lakókörnyezetben és a
művészettörténetben.

Környezeti nevelés.
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.
Az épületek
jellemzői.

Konstruáló képesség
fejlesztése.
Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Gyakorlati, praktikus
gondolkodás
fejlesztése.
Logikus gondolkodás
fejlesztése.
Környezeti nevelés.
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.
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Külső és belső térhatás.
Térlefedési és tértagolási
módszerek.
Boltozások, kupola.
Statikai megoldások,
építési technológiák,
anyagok.

A tanult kultúrák
jellemző térlefedési
módszereinek
vizsgálata, ábra
készítése róluk.
Boltozás modellezése
agyag vagy gipsz
elemek segítségével.
Agyagból elképzelt ház
vagy falu makettjének
elkészítése (inspiráció:
dogon falu képei)
csoportmunkában vagy
párban.Agyaglabirintus
készítése.Szabadban
egyszerű építmény (pl.
térelválasztó)
létrehozása a helyszínen
talált anyagokból.
Projektfeladat (párban):
Önálló gyűjtőmunka
alapján egy környéken
található épület (pl.
bevásárlóközpont,
templom, iskolaépület)
külső- belső
jellemzőinek
feldolgozása tablón,
ismertető prospektus
vagy diavetítés
(számítógépes
prezentáció) formájában
fotókkal, ábrákkal és
szöveges
kiegészítésekkel.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Az építészet
A művészettel való
története
élményszerű
(művészettörténet). találkozás.

Tananyag

A legkorábbi
monumentális
kőépítmények
(Stonehenge, Avebury,
A látvány élvezetének menhir, dolmen).
kialakítása, esztétikai Törzsi lakóépületek,
érzék fejlesztése.
települések (pl. dogon
falu).
Érzékelhető
különbségek alapján
Mezopotámiai és
az azonosságok és
Egyiptomi építészet,
különbözőségek
Zikkurat, Istar kapu,
tudatosítása.
piramisok, egyiptomi
templomok.
A nemzeti
azonosságtudat
Knosszoszi palota
tartalmának
(labirintus).
gazdagítása.
Görög építészet,
oszloprendek,
Különböző
Akropolisz, Parthenon.
életmódok,
világképek
Római építészet:
megismerése révén
empátia és tolerancia Pantheon, Colosseum,
vízvezeték (Pont du Gard),
fejlesztése.
diadalív.
A római lakóházak.
Térlátás fejlesztése.
Hazai római kori építészeti
emlékek (Herkules villa,
Aquincum, óbudai
amfiteátru).
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Ajánlott
tevékenységek
Az egyes kultúrákról
képes, szöveges tablók
készítése pármunkában.
A jellemző
műalkotásokat ábrázoló
képkártyák
csoportosítása adott
szempontok szerint.
Előre megadott
stílusjellemzők
szétválogatása.
Feladatlapok készítése
önálló témafeldolgozás
segítésére.
A gyakorlati feladatok
kapcsolása a tanult
művészettörténeti
témákhoz („alkotva
tanulás”).
Ábrák, jegyzetek
készítése.
Projektfeladatok önálló
témakutatással.
Projektfeladat (párban):
Önálló gyűjtőmunka
alapján egy híres tanult
épület (pl. Kheopsz
piramis, Dzsószer
piramis, Luxori
templom) feldolgozása
tablón, ismertető
prospektus vagy
szöveges diavetítés
(számítógépes
prezentáció)
formájában.
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Témakörök
A használati
tárgyak.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Gyakorlati, praktikus
gondolkodás
fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Forma és funkció
kapcsolata.

Használati tárgyak
formaelemzése: „Miért
olyan?”.
Véletlenszerű
formáknak (érdekes
alakú kavicsok vagy
gipszöntvények)
funkció keresése.

Logikus gondolkodás
fejlesztése.
Formaérzék
fejlesztése.

Használati tárgy
megszemélyesítése,
állati vagy emberi
lénnyé alakítása
rajzban.

Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.
A tanult
művészettörténeti
korok
tárgykultúrája
(művészettörténet).

A művészettel való
élményszerű
találkozás.

A legegyszerűbb használati
eszközök, pattintott
kőeszközök.

Az egyes kultúrákról
képes, szöveges tablók
készítése pármunkában.

A látvány élvezetének
kialakítása, esztétikai
érzék fejlesztése.

Egyszerű edénykészítési
eljárások (agyaghurkákból,
korongozással, kivájással,
fonással…) és azok
felhasználási lehetőségei.

A jellemző
műalkotásokat ábrázoló
képkártyák
csoportosítása adott
szempontok szerint.

Érzékelhető
különbségek alapján
az azonosságok és
különbözőségek
tudatosítása.
Különböző
életmódok,
világképek
megismerése révén
empátia és tolerancia
fejlesztése.

Az ősi tárgyak díszítése.
Ember - és állat-alakú
tárgyak (pl. Kökénydombi
Vénusz).
Egyiptomi tárgykultúra:
tárgyak egyiptomi fáraók
sírjából és más sírokból.
Görög, római tárgykultúra.
Görög vázák (típusai,
funkciója…).

Előre megadott
stílusjellemzők
szétválogatása.
Feladatlapok készítése
önálló témafeldolgozás
segítésére.
A gyakorlati feladatok
kapcsolása a tanult
művészettörténeti
témákhoz („alkotva
tanulás”).
Ábrák, jegyzetek
készítése.
Projektfeladatok önálló
témakutatással.
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Témakörök
Épület- és
tárgyelemzések.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Érzékelhető
különbségek alapján
az azonosságok és
különbözőségek
tudatosítása.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Összehasonlító elemzések.

adott kultúra nagyon
különböző alkotásai

Önálló kérdések
megfogalmazása a tárgyalt
témával kapcsolatban.

vagy
azonos funkciójú,
különböző kultúrákból
származó épületek vagy
tárgyak
összehasonlítása.

Különböző
életmódok,
világképek
megismerése révén
empátia és tolerancia
fejlesztése.
Önálló kérdések
megfogalmazása a
tárgyalt témával
kapcsolatban.
Gyakorlati, praktikus
gondolkodás
fejlesztése.

Magyar
népművészet.

Logikus gondolkodás
fejlesztése.
A nemzeti
azonosságtudat
tartalmának
gazdagítása.

Hagyományok és életmód
szerepe:

Különböző
életmódok,
világképek
megismerése révén
empátia és tolerancia
fejlesztése.

Hagyományos kézműves
technikák, mesterségek.

Népművészeti tárgyak és
funkciójuk (pl. szökröny,
tükrös).

Díszítés és motívumkincs
jellegzetességei.

Egy azonos funkciójú
hagyományos
népművészeti és egy
mai tárgy
összehasonlítása.
Népművészeti tárgyak
mai környezetben.
Tárgy alkotása
hagyományos
kézműves technika
segítségével pl.
nemezelés,
gyöngyfűzés, szövés,
faragás.
Projektfeladat (párban):
Önálló gyűjtőmunka
alapján egy
népművészeti tárgytípus
vagy fogalom (pl.
„szent sarok”, cifraszűr,
szökröny ) feldolgozása
tablón, ismertető
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
prospektus vagy
szöveges diavetítés
(számítógépes
prezentáció)
formájában.
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Témakörök
A vizuális
jelek.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Vizuális
megismerőképesség
fejlesztése.
Absztrakciós képesség
fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

A pont, a vonal és a folt
kifejezési lehetőségei.

Egyszerű vonalas
kompozíciók készítése.

Embléma, piktogram.

Adott tartalmú
piktogramok tervezése
pontokból, vonalakból
és síkidomokból álló
elemkészletből
mágneses táblára.

Szimbólumok.

Kommunikációs
képesség fejlesztése.
Kreativitás fejlesztése.

Egyszerű piktogramok
tervezése.

Kapcsolat a mindennapi
élettel, életvezetés.
Az írás
története.

Kommunikációs
képesség fejlesztése.

Képírás, hieroglifa, ékírás,
betűírás.

Különböző életmódok,
világképek megismerése
révén empátia és
tolerancia fejlesztése.

Szerepjáték keretében
titkosírás kidolgozása
és azzal üzenetváltás.

Kooperációs képesség
fejlesztése.

Ábrázolási
rendszerek I.

Térlátás, térérzékelés
fejlesztése.
Célirányos és logikus
gondolkodás fejlesztése.
Kommunikációs
képesség fejlesztése.
Többféle
gondolkodásmód
összehasonlítása révén
tolerancia és nyitottság
fejlesztése.
Kapcsolat a mindennapi
élettel, életvezetés.
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Szimbólumok
jelentéstartalmainak
vizsgálata.
Az írás történetének
bemutatása tablón
önálló gyűjtőmunka
alapján.

Térábrázolási módszerek
jellemzése a tanult
művészettörténeti
korszakokban.
A nézőpont szerepe a téri
helyzetek megitélésében:
rálátás, szemmagasság,
alálátás.
A vetületi ábrázolás
alapjai.
Egyszerű téri helyzetek
megjelenítése.
A térkép.

Képírással készített
üzenet készítése és
értelmezése, az
értelmezés és az eredeti
üzenet összehasonlítása.
Kisebb tárgyak
ábrázolása felül- oldalés elölnézetből.
„Halastó“ című
egyiptomi festmény
összehasonlítása az
ábrázolt tó perspektív
képével (Artner: Az
ókor művészete).
Adott helyszín
ábrázolása egyiptomi
módszerrel.
Projekt:
kitalált ország
térképe, története,
nevezetes épületei,
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
földrajzi jellemzői,
zászlója, címere stb.
„Tegnapi nap térképe“
vagy a környék
„veszélytérképe“.
Művészettörténeti
térkép készítése a tanult
kultúrákhoz, korokhoz.
Üzenet vagy „kincs“
elrejtése és térkép
segítségével annak
megkeresése az iskola
épületében vagy a
környékén.
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Témakörök
Időbeli
folyamatok
ábrázolása,
mozgás,
ritmus.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Figyelmes olvasás,
szövegértés fejlesztése.
Lényegkiemelés, sűrítés
fejlesztése.
Figyelem és türelem
fejlesztése.
Kommunikációs
képesség, kooperáció
fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Mozgás, az idő
megjelenítése álló- és
mozgóképeken.

Rajzi, vagy plasztikai
tanulmány alak
mozgásáról.

Mozgássor ábrázolása, képi Képregény készítése
sűrítés.
ismert irodalmi mű
alapján (pl János vitéz).
Formaismétlés,
mozgásfázisok, monoton és Csoportmunka:
pulzáló ritmusok.
Elképzelt történet
megjelenítése állóképek
Egyszerű animációs
sorozatával, az egyes
technikák.
jelenetek fotózásával.
Mágnestáblán egyszerű
animációk készítése
mágneses formák
mozgatásával és
digitális fényképezés
segítségével (párban).
(Az animációkhoz
érdemes témát is adni,
hogy e téma szervezze
az elemek mozgatását,
pl. tánc, csábítás, harc.)

Problémamegoldás,
kreativitás fejlesztése.
Tapasztalatszerzés,
kísérletezés.

Színek.

Érzékelési-észlelési
fogékonyság, színérzék
fejlesztése.

Alapvető színrendszerek
megismerése.

Pixiláció- animációs
technika használata.
Műalkotások
színhasználatának
elemzése.

A színkör.
Logikus és rendszerező
gondolkodás fejlesztése.
Megfigyelőképesség
fejlesztése.

Színek csoportosítása,
tulajdonságai.
Komplementer színek.
Semleges és tarka színek.

Színkeverési
gyakorlatok: derítés,
mélyítés, tompítás.
Számítógépen fotó
inverzének beállítása
(komplementer).
Képek színbeli
áthangolása.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló törekedjen élményeinek, érzelmeinek, fantáziaképeinek, gondolatainak változatos vizuális
eszközökkel való kifejezésére. Ismerje a vizuális művészeti ágakat, tudja segítséggel alkalmazni a
műalkotások elemzésének megismert módjait. Ismerje a tanult művészettörténeti korok fő
stílusjegyeit, ismerje fel és nevezze meg a tanult alkotások többségét. Érzékelje és értse a
különbséget a különböző korok művészi formanyelve között. Rendelkezzen kifejező
alapképességgel, alkotó képzeletét érvényesítse a szabad alakító-tervező feladatokban.
Ismerjen festészeti és grafikai képalkotó technikákat, használatuk során törekedjen azok
anyagszerűségének és képalkotó sajátosságainak megismerésére és alkalmazására. Törekedjen az
önkifejezésre és az egyéni, kreatív megoldásokra, valamint ismerje fel másoknál is ezt a törekvést.
Ismerje fel a színek csoportjait, tudjon tulajdonságokat kapcsolni színekhez. Ismerje a színek
hétköznapi életben és művészetben betöltött szerepét. Értse a tárgyak és épületek esetében forma és
funkció kapcsolatát. Értse az összefüggést kép és írás között, ismerjen különböző írásfajtákat.
Tudjon egyértelmű vizuális jeleket értelmezni és legyen képes értelmezhető vizuális jeleket alkotni.
Ismerje a téri helyzetek megjelenítésének néhány módját, és legyen képes kiválasztani az adott
helyzetnek leginkább megfelelőt. Több-kevesebb önállósággal alkalmazza a tanult ábrázolási
módszereket.
Legyen képes rajzi elemzésekkel, szóbeli magyarázatokkal kísérni vizuális
megfigyeléseit. Legyen képes vizuális minőségek, egyszerűbb képi közlések szóbeli
megfogalmazására, olvasására. Ismerje fel az őt körülvevő anyagok, tárgyak sajátosságait,
törekedjen az adott célnak legmegfelelőbb anyagok, technikák megválasztására Rendelkezzen
konstruáló alapkészséggel. Csoportmunkában működjön együtt társaival. Angol nyelven is össze
tudja foglalni a tanult művészeti korok legfőbb jellemzőit. A tárgyalkotásban használt technikákat
meg tudja nevezni angol nyelven és megfelelő szövegkörnyezetben tudja alkalmazni a kifejezéseket.
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6. évfolyam
Heti óraszám: 2 tanóra

Nagy témakörök:
- Alkotás, kifejezés
- Tárgy - és környezetkultúra
- Vizuális kommunikáció
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Témakörök
Festészet,
szobrászat,
grafika
(művészettörté
net).

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Ismeretszerzés.
A művészettel való
élményszerű találkozás.
A látvány élvezetének
kialakítása, esztétikai
érzék fejlesztése.
Érzékelhető különbségek
alapján az azonosságok
és különbözőségek
tudatosítása.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Ókeresztény és bizánci
művészet.

Az egyes kultúrákról
képes, szöveges tablók
készítése pármunkában.

A honfoglaló magyarok
művészete.
Román és gótikus
művészet.
Reneszánsz művészet.

A jellemző műalkotásokat
ábrázoló képkártyák
csoportosítása adott
szempontok szerint.
Előre megadott
stílusjellemzők
szétválogatása.
Feladatlapok készítése
önálló témafeldolgozás
segítésére.

A nemzeti
azonosságtudat
tartalmának gazdagítása.

A gyakorlati feladatok
kapcsolása a tanult
művészettörténeti
témákhoz („alkotva
tanulás”).

Különböző életmódok,
világképek megismerése
révén empátia és
tolerancia fejlesztése.

Ábrák, jegyzetek
készítése.

Műalkotások
elemzése.

A művészettel való
élményszerű találkozás.

Műalkotások jellemzése
adott szempont szerint.

Projektfeladatok önálló
témakutatással.
Képek szétválogatása
adott szempont szerint.

A látvány élvezetének
kialakítása, esztétikai
érzék fejlesztése.

Összehasonlító
műelemzések.

Alkotások jellemzése
adott szempontból.

Ikonográfiai
alapismeretek.

Szempontok, kérdések
gyűjtése,
megfogalmazása adott
műalkotás vizsgálatához.

Érzékelhető különbségek
alapján az azonosságok
és különbözőségek
tudatosítása.
Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Különböző életmódok,
világképek megismerése
révén empátia és
tolerancia fejlesztése.

Összehasonlító
műelemzések (adott
kultúra nagyon különböző
alkotásai vagy időben
nagyon távoli, mégis
valamilyen szempontból
rokonítható alkotások
között).
A műalkotások

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

410

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek
„dramatikus”
feldolgozása,
megjelenítése, élőképek.

Technikák.

Eszközhasználat,
manuális készség
fejlesztése.

Olajfestmény.

Érzéki tapasztalatszerzés
és a tapasztalatok
alkalmazása.

Akvarell.

Tempera.

Színes üvegablak.
Érzékelés
érzékenységének
fokozása.

Színárnyalatok.
Tónus fogalma.
Plasztikai hatás.

Megismerőképesség,
alkotóképességek.

Színes üvegablak
tervezése színes
pauszpapírok és
fotókarton segítségével.
A fény-árnyékhatások,
plasztika, irányfény,
szórtfény ábrázolása
grafikai eszközökkel
tanulmányrajzokon.
Színes képek átírása
fekete fehér tónusos
képpé és fordítva.

Logikus gondolkodás,
konstruáló képesség
fejlesztése.
Látvány
alapján történő
ábrázolás.

Színes papírból mozaikkép készítése.

Freskó.
Mozaik.

A tónusok.

Képátírások,
parafrázisok.
Ugyanannak a képnek az
elkészítése a különböző
technikákkal.

Megismerési módszerek
bővítése.

A tanulmányrajz.
Az alkotás folyamata.

Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Formaérzék, arányérzék
fejlesztése.

Az emberi test
ábrázolása. Anatómiai
tanulmányok.
Anatómiai sajátosságok.
Arányok.

Logikus gondolkodás
fejlesztése.

Mozgás, mozdulat
ábrázolása.

Fekete-fehér fotózás.
Természeti formákról,
tárgyakról
tanulmányrajzok
készítése.
Ismert alkotásokhoz
készült vázlatok,
előtanulmányok gyűjtése
a festészetben és a
plasztikában.
Krokizás emberi alakról.

Plasztikai érzék
fejlesztése.
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Agyagból orr vagy fül
mintázása.
Emberi alak mintázása
drótból vagy drót vázra
agyagból, papírmaséból.
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Témakörök
Hang és kép,
szöveg és kép
(képi kifejezés
összekapcsolás
a más
modalitásbeli
élménnyel).

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Kreativitás fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Illusztráció.

A képzelet, az
önkifejezés aktivizálása.

Társművészetek.

Az ének-zene tantárgyból
tanult zeneművek közül
közösen kiválasztott
zenére szabad festés,
diavetítés összeállítása az
elkészült és beszkennelt
vagy lefotózott
munkákból.

Asszociációs képesség
fejlesztése.
Megfigyelőképesség,
logikus gondolkodás
fejlesztése.
Különböző érzékszervi
élmények
összekapcsolása.

Különböző modalitású
ingerek együttes hatása,
komplex élmény.
Képi sűrítés, tömörítés.
Időbeliség
problematikája a képi
ábrázolásban.
Figuratív, nonfiguratív,
narratív ábrázolások.

Különböző zajok képi
megjelenítése (pl.
kattogás, zümmögés,
csattanás, reszelés,
víjjogás, sziréna,
csobogás).
Versillusztráció készítése.

Képek hangulati hatása.
Műalkotások és az
ábrázolt történet
leírásának
összekapcsolása pl.
Michelangelo: a sixtusi
kápolna
mennyezetfreskóján.

A tanult korok
építészete és
tárgykultúrája
(művészettörté
net).

Ismeretszerzés.
A művészettel való
élményszerű találkozás.
A látvány élvezetének
kialakítása, esztétikai
érzék fejlesztése.
Érzékelhető különbségek
alapján az azonosságok
és különbözőségek
tudatosítása.
Különböző életmódok,
világképek megismerése
révén empátia és
tolerancia fejlesztése.
Konstruáló képesség
fejlesztése.
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Ókeresztény és bizánci
építészet.
A honfoglaló magyarok
művészete,
tárgykultúrája.
Román és gótikus
építészet.
Reneszánsz művészet.
Tárgyak a középkorban
(pl. magyar királyi
korona, koronázási
jelvénye, koronázási
palást).

Történetek leolvasása
műalkotásokról.
Az egyes kultúrákról
képes, szöveges tablók
készítése pármunkában.
A jellemző műalkotásokat
ábrázoló képkártyák
csoportosítása adott
szempontok szerint.
Előre megadott
stílusjellemzők
szétválogatása.

Feladatlapok készítése
önálló témafeldolgozás
segítésére.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Gyakorlati, praktikus
gondolkodás fejlesztése.
Logikus gondolkodás
fejlesztése.
Környezeti nevelés.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A gyakorlati feladatok
kapcsolása a tanult
művészettörténeti
témákhoz („alkotva
tanulás”).
Ábrák, jegyzetek
készítése.
Projekt: Korona.
Gyűjtőmunka királyi
koronákról és azok
jellemzőiről, különös
tekintettel a magyar és
angol királyi koronára,
koronázási jelvényekre
és koronázási palástra.
Korona tervezése és
kivitelezése.
Koronázási szertartás
rendezése az osztályban.
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Témakörök
Épületek
elemzése.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Konstruáló képesség
fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Építészeti szerkezetek
vizsgálata.

adott kultúra nagyon
különböző alkotásai

Megfigyelőképesség
fejlesztése.

Épületek külső
megjelenése és belső
terei.

Logikus gondolkodás
fejlesztése.

A tanult korok
festményein
megjelenő
tárgyak és
környezet.

A
stílusjellemzők
megjelenése az
öltözéken és a
tárgyi
környezeten,
díszlet- és
jelmeztervezés.

Környezeti nevelés.
Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Az emberismeret
fejlesztése, emberi
tulajdonságok
tudatosítása és
megértése.

Konstruáló képesség
fejlesztése.
Tanult ismeretek
gyakorlati alkalmazása.
Kreativitás,
problémamegoldó
képesség fejlesztése.

vagy

azonos funkciójú,
különböző kultúrákból
Forma- és funkció
kapcsolata az épületeken. származó épületek vagy
tárgyak
összehasonlítása.
Tárgyak szimbolikus
Festményeken (pl. Jan van
jelentése.
Eyck: Az Arnolfini
házaspár c. képén) látható
Attribútum.
tárgyak formai jellemzése
és jelentésének vizsgálata.
Építészeti terek.
Az Arnolfini-szoba
alaprajzának és
Lakásbelsők, enteriőrök, makettjének elkészítése.
otthonok.
Pármunka: a párnak
attribútum választása és
egymásról portréfotó
készítése az attribútum
belekomponálásával.
Tájak.

Önálló témakutatás: A
korona szimbolikája.
A stílusjellemzők
Csoportmunkában projekt:
megjelenése az öltözéken Artúr király vagy Mátyás
és a tárgyi környezeten. király (esetleg Robin
Hood) kiválasztott
Karakterábrázolás
történeteinek színpadi
öltözékkel.
feldolgozása.
Hangulatkeltés, jellemzés
A díszlet és a jelmez
a tárgyi környezet
illeszkedjen a történethez
segítségével.
stílusában és funkciójában.

Formaérzék fejlesztése.
Kooperáció fejlesztése.

Gyűjtőmunka a korhű
környezetről és öltözékről.

Az emberismeret
fejlesztése, emberi
tulajdonságok
tudatosítása és
megértése.

A gyűjtőmunka és a
tervezés dokumentálása.

Holisztikus szemlélet,

Zene választása a történet
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Makett- vagy papírszínház
készítése.
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Témakörök

Tárgy
elemzése.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
a„rendszerben
gondolkodás”,
az„egészben látás”
képességének fejlesztése.

Tananyag

előadásához.

Használati tárgy
Logikus gondolkodás,
ok-okozati összefüggések formaelemzése,
működésének megértése.
megértése.
Az önismeret,
emberismeret fejlesztése.
Formaérzék fejlesztése.
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Ajánlott tevékenységek

A tanult korok
kultúrájára jellemző tárgy
elemzése.

Egyszerű használati
tárgyról (pl. golyóstoll,
szemüveg, olló, kulcs)
tanulmányrajz készítése,
a működés szemléltetése
magyarázó rajzok
segítségével.
A magyar királyi korona,
koronázási jelvények és
koronázási palást
vizsgálata formai és
ikonográfiai
szempontból, előképei,
analógiái.

415

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök
Ábrázolási
rendszerek II.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A térbeli tájékozódás, téralakítás, térélmény
fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

A perspektíva szabályai,
téri torzulások, rövidülés,
egyiránypontos
perspektíva.

Erős téri torzulások
megjelenítése fotón.

Ok-okozati
összefüggések megértése.

A kompozíciók
fajtái.

Észlelési-érzékelési
fogékonyság.
Egyensúlyérzék
fejlesztése.

Statikus és dinamikus
kompozíció.
A kompozíciós
hangsúlyozás eszközei.

Perspektívaszerkesztési feladatok.
Képen, fotón
iránypontok és
horizontvonal
megkeresése.
Emberi alak dinamikus
és statikus
beállításokban (kroki és
plasztika).
Műalkotások vizsgálata
dinamika-statika
szempontjából.

figyelemvezetés

Az empátia, a belső
ráhangolódás fejlesztése.
Az érdekérvényesítő
képesség fejlesztése.
A kommunikációs
képességek fejlesztése és
tudatosítása.

A figyelem vezetésének
módszerei:
Irányok
Rámutatás, tekintet
Szín
Kompozíció
Méret
Kidolgozottság
Kontrasztok
Stb.

Dinamikus mű
statikussá alakítása és
fordítva
Műalkotásokon,
reklámokon, plakátokon
megvalósuló
figyelemvezetés
tudatosítása, elemzése.
Pármunka:
A pár egyik tagja az
épület egy
meghatározott pontjára
irányítja csak vizuális
jelekkel a másikat.
Plakáttervezés.
Sokaság egy tagjára
irányítani a figyelmet
képi ábrázoláson.
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Témakörök

Nyomtatás,
nyomatkészítés
,sokszorosítás.

Betű, iniciálé.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Anyagokkal való
élményszerű találkozás,
azok fizikai
sajátosságainak
megtapasztalása és
tudatosítása.

Ajánlott
tevékenységek

Gutenberg és a
könyvnyomtatás.

Krumplinyomdával
betűk, iniciálék
készítése.

A nyomatkészítés alapelve.
Fametszet, rézmetszet,
rézkarc, linometszet,
papírmetszet.

Ok-okozati
összefüggések megértése.
A kommunikációs
Kódexek, miniatúrák.
képesség fejlesztése.
Iniciálé.
Az önismeret,
emberismeret fejlesztése.
A kreativitás, a fantázia
fejlesztése.

Reklámgrafika,
plakát.

Tananyag

Az érdekérvényesítő
képesség fejlesztése.

Betűtípusok, betűtervezés.
Szöveg és kép viszonya.

A reklám szerepe és
jellemzői.

A személyes preferenciák A kereskedelmi és a
elemzése, tudatos
társadalmi célú hirdetés.
vállalása.
A plakát sajátosságai.
Tudatos fogyasztói
magatartás kialakítása,
A figyelemfelkeltés és
kritikai érzék fejlesztése. figyelemvezetés képi
eszközei.
Kapcsolat a mindennapi
élettel, életvezetés.
A meggyőzés és rábeszélés
jellemző módszerei.
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Linometszet vagy
papírnyomat készítése.

Különböző saját
betűtípusok tervezése.
Névjegykártya-készítés
saját maguknak, illetve
különböző
foglalkozásoknak (pl.
kertész, üzletember,
építész, divattervező,
nyomdász, stb.).
Néhány számítógépen
található betűtípus
(Times New Roman,
Arial...) jellemzése,
használati területei.
Plakát tervezése pl.
Szülinapra köszöntő
plakát, kedvenc zenét
népszerűsítő plakát.
Plakátok elemzése (pl
legújabb kedvenc, vagy
aktuális filmplakát).
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A továbblépés optimális feltételei:
A tanuló törekedjen élményeinek, érzelmeinek, fantáziaképeinek, gondolatainak változatos vizuális
eszközökkel való kifejezésére. Ismerje és legyen képes megkülönböztetni a vizuális művészeti
ágakat, tudja segítséggel alkalmazni a műalkotások elemzésének megismert módjait. Ismerje a
tanult művészettörténeti korok fő stílusjegyeit, mindkét nyelven írja le azokat, ismerje fel és
nevezze meg a tanult alkotások többségét angol és magyar nyelven is. Érzékelje és értse a
különbséget a különböző korok művészi formanyelve között. Tudjon műalkotásokat stílus,
technika, műfaj alapján csoportosítani, a hozzá tartozó szakszavakat angol nyelven is ismerje és
használni tudja. Rendelkezzen kifejező alapképességgel, alkotó képzeletét érvényesítse a szabad
alakító-tervező feladatokban. Ismerjen festészeti és grafikai képalkotó technikákat, használatuk
során törekedjen azok anyagszerűségének és képalkotó sajátosságainak megismerésére és
alkalmazására. Törekedjen az önkifejezésre és az egyéni, kreatív megoldásokra, valamint ismerje
fel másoknál is ezt a törekvést. Látvány utáni ábrázolásnál törekedjen a helyes arányok
visszaadására. Tudjon egyértelmű vizuális jeleket értelmezni és legyen képes értelmezhető vizuális
jeleket alkotni. Ismerje a perspektíva főbb szabályait, és törekedjen perspektív ábrázolás esetében
azok betartására. Törekedjen a figyelemvezetés eszközeinek tudatos alkalmazására, értse a
figyelemvezetés módját. Értse a nyomatkészítés elvét és legyen képes valamilyen eljárással
nyomatkészítésre. Ismerjen betűtípusokat és tudjon adott funkciónak megfelelően választani
meglévő kínálatból. Legyen képes rajzi elemzésekkel, szóbeli magyarázatokkal kísérni vizuális
megfigyeléseit mindkét nyelven. Legyen képes vizuális minőségek, egyszerűbb képi közlések
szóbeli megfogalmazására, olvasására. Ismerje fel az őt körülvevő anyagok, tárgyak sajátosságait,
törekedjen az adott célnak legmegfelelőbb anyagok, technikák megválasztására. Rendelkezzen
konstruáló alapkészséggel. Csoportmunkában működjön együtt társaival. Tudja saját preferenciáit
megfogalmazni. Tudjon saját és mások munkájáról véleményt mondani-
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7. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakörök:
- Alkotás, kifejezés
- Tárgy - és környezetkultúra
- Vizuális kommunikáció
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419

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök
Festészet,
szobrászat,
grafika
története
(művészettörténet).

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Ismeretszerzés.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Barokk kor.

A művészettel való
élményszerű találkozás.

Klasszicizmus.

Az egyes kultúrákról képes,
szöveges tablók készítése
pármunkában.

A látvány élvezetének
kialakítása.
Érzékelhető különbségek
alapján az azonosságok
és különbözőségek
tudatosítása.

Romantika.
Realizmus.
Impresszionizmus.

A jellemző műalkotásokat
ábrázoló képkártyák
csoportosítása adott
szempontok szerint.

Posztimpresszionizmus Előre megadott
stílusjellemzők
szétválogatása.

A nemzeti
azonosságtudat
tartalmának gazdagítása.

Feladatlapok készítése
önálló témafeldolgozás
segítésére.

Különböző életmódok,
világképek megismerése
révén empátia és
tolerancia fejlesztése.

A gyakorlati feladatok
kapcsolása a tanult
művészettörténeti témákhoz
(„alkotva tanulás”).
Ábrák, jegyzetek készítése.
Projektfeladatok önálló
témakutatással.

Műalkotás
elemzése.

A művészettel való
élményszerű találkozás.
A látvány élvezetének
kialakítása, esztétikai
érzék fejlesztése.
Érzékelhető különbségek
alapján az azonosságok
és különbözőségek
tudatosítása.
Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Különböző életmódok,
világképek megismerése
révén empátia és
tolerancia fejlesztése.
Önálló kérdések
megfogalmazása.
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Műalkotások
jellemzése adott
szempont szerint.
Összehasonlító
műelemzések.
Ikonográfiai
alapismeretek.
Alkotói módszerek
megértése egyéni
stílusjegyek
megfigyelése és
megfogalmazása.
Képkivágás, beállítás
jellemzése.
Az alkotó személyes
sorsának és
egyéniségének
tükröződése az
alkotásokon.

Képek szétválogatása adott
szempont szerint.
Alkotások jellemzése adott
szempontból.
Szempontok, kérdések
gyűjtése, megfogalmazása
adott műalkotás
vizsgálatához.
Összehasonlító
műelemzések (adott kultúra
nagyon különböző alkotásai
vagy időben nagyon távoli,
mégis valamilyen
szempontból rokonítható
alkotások között).
A műalkotások
„dramatikus” feldolgozása,
megjelenítése, élőképek.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A személyek
jellemzéséhez használt
képi eszközök
megfigyelése.

Képátírások, parafrázisok.
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Témakörök
Technikák,
képalkotó
eljárások.
Rajz készítése
látvány
alapján.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Megfigyelőképesség
fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Pasztell.

Megfigyelőképesség
fejlesztése.

Kompozíció.

Pasztell-rajzok technikai
összehasonlítása
festményekkel.
Csendéleti beállítás
rajzolása.

Arányok.
Eszközhasználat
gyakorlása.
Formaérzék, arányérzék,
kompozíciós érzék
fejlesztése.

Csendélet
készítése.

Plasztikai érzék
fejlesztése.
Megfigyelőképesség
fejlesztése.

Portré rajzolása.
Tónusok.
Plasztika, térbeliség.
Összefüggések,
formakapcsolatok.
Beállítás tárgyakból.

Formaérzék, arányérzék,
kompozíciós érzék
fejlesztése.

Portré.

Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Az emberismeret
fejlesztése, emberi
tulajdonságok
tudatosítása és
megértése.
Közvetlen
tapasztalatszerzés, az
érzékelés
érzékenységének
fokozása.
Az önismeret,
önszabályozás
kialakítása.

Csendéletek vizsgálata
műalkotásokon és fotókon.
Csendéleti beállítás
készítése, rajzolása, festése.

Karakterábrázolás.
Képkivágás szerepe,
típusai.
Testbeszéd, mimika.
Beállított és ellesett
pillanatok (a néző
szerepe).

Csendélet fotózása,
kísérletezés a
nézőpontokkal és a
megvilágítással.
Portré- és karikatúra
rajzolása.
Műalkotásokon és újságok
képein a különböző portrétípusok (képkivágás,
beállítás) vizsgálata.
Műalkotásokon és fotókon
ábrázolt személyek
jellemzése.
Kísérletezés képkerettel:
fotós képkivágások és
beállítások
portréfotózáshoz.

Az összefüggések
felismerése, megértése.

Digitális fényképezőgéppel
különböző képkivágású és
beállítású fényképek
készítése egymásról.

Az empátia, tolerancia
fejlesztése.

A gyerekek „kiskori”
portréfotóinak

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek
megfigyelése, elemzése.

Kapcsolat a mindennapi
élettel, életvezetés.

Osztálytabló készítése az
egymásról készült vagy
„kiskori” portréfotókból.
Pármunka: A tanulók
önmagukról és társukról
készült fotóinak közös képi
kontextusba komponálása.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Kifejezés.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Az önismeret,
önkifejezés,
önszabályozás
fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A színek és a festésmód
hangulatteremtő,
érzelemkifejező hatása.
Egyéni festői stílus.
Expresszivitás.

Az egyéni festői stílus
jellemző vonásainak
megragadása
posztimpresszionista
alkotásokon.

A kiállítás.

Adott hangulatok kifejezése
festéssel vagy pasztell
tecnikával: szabad alkotás
különböző hangulatú
zenékre.
Látogatás egy kiállításra.

Az empátia, tolerancia és
emberismeret fejlesztése.
A képzelet, az
önkifejezés aktivizálása.
Múzeumpedagógia.

Rendszerező
gondolkodás fejlődése.
Érdekérvényesítés,
önmagunk
megjelenítésére való
képesség fejlesztése.

Időszaki és állandó
kiállítások.
Kiállítótermek,
galériák.

Tematikus kiállítás
rendezése az iskolában a
tanulók munkáiból.
Osztálykiállítás rendezése.

Rendezett megjelenés
igényének fejlesztése.
Kapcsolat a mindennapi
élettel, életvezetés.
A tanult korok
építészete és
tárgykultúrája.

Ismeretszerzés.

Barokk kor.

A művészettel való
élményszerű találkozás.

Klasszicizmus.

A látvány élvezetének
kialakítása, esztétikai
érzék fejlesztése.
Érzékelhető különbségek
alapján az azonosságok
és különbözőségek
tudatosítása.
Különböző életmódok,
világképek megismerése
révén empátia és
tolerancia fejlesztése.
Konstruáló képesség
fejlesztése.

Az egyes kultúrákról képes,
szöveges tablók készítése
pármunkában.

Romantika.

A jellemző műalkotásokat
Eklektika, historizmus. ábrázoló képkártyák
csoportosítása adott
szempontok szerint.
Előre megadott
stílusjellemzők
szétválogatása.
Feladatlapok készítése önálló
témafeldolgozás segítésére.
A gyakorlati feladatok
kapcsolása a tanult
művészettörténeti témákhoz
(„alkotva tanulás”).
Ábrák, jegyzetek készítése.

Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek
Projektfeladatok önálló
témakutatással.

Gyakorlati, praktikus
gondolkodás fejlesztése.
Logikus gondolkodás
fejlesztése.
Városkép,
településszerkezet.

Környezeti nevelés.
Környezettudatosság
fejlesztése.
Az empátia, tolerancia és
emberismeret fejlesztése.
Holisztikus szemlélet,
a„rendszerben
gondolkodás”,
az„egészben látás”
képességének fejlesztése.
Kapcsolat a mindennapi
élettel, életvezetés.

Jellegzetes városképek Fotók, térképek alapján
(pl.Velence, Párizs)
városok, települések képének,
szerkezetének jellemzése,
Spontán alakuló
vizsgálata.
városkép és tudatos
városkép-alakítás.
Adott városképbe illeszkedő
kút, köztéri szobor vagy
Falvak és városok
újságosbódé tervezése.
településszerkezete.
A jellegzetes angol
városkép.
Az angolkert.

Projekt:
A lakókörnyezet
településszerkezetének,
jellemző városképének
bemutatása térkép, ábrák,
fotók segítségével, annak
megvizsgálásával, hogy mi a
jó benne és milyen
problémák vannak vele.
(Önálló gyűjtőmunka, pl.
helyi lakosok véleményének
összegyűjtése.)
Projekt:
Az angolkert
sajátosságainak bemutatása
önálló gyűjtőmunka alapján.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
A belső tér.

Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
A térbeli tájékozódás, tér- A belső téralakítás.
alakítás, térélmény
Enteriőrök, belső
fejlesztése.
terek, szobabelsők.
Az önismeret,
önértékelés,
önszabályozás
fejlesztése.
A környezet életünket
meghatározó hatásának
felismertetése, a tudatos
környezetalakítás
igényének kialakítása.
Az empátia, tolerancia és
emberismeret fejlesztése.
Kapcsolat a mindennapi
élettel, életvezetés.

A tárgyak
világa.

Lakberendezés.

Ajánlott tevékenységek
Lakberendezési gyakorlatok
maketten.
Ismert épületek belső
tereinek vizsgálata.
Lakberendezési újságok
képeinek elemzése.
„Hol laknék szívesen és hol
nem? Miért tetszik?”
A tanuló számára legvonzóbb
és legkevésbé vonzó
lakóterek és enteriőrök
kiválasztása sokféle kép
közül.
Tanterem berendezésének
átalakítása, átrendezése,
áthangolása más funkcióra.

Adott funkciójú
Adott belső térbe illő tárgy
tárgyak átalakítása
(pl. lámpa) tervezése.
Az empátia, tolerancia és különböző szempontok
emberismeret fejlesztése. szerint.
Adott tárgy áttervezése vagy
A személyes preferenciák
alkalmazása más funkcióra.
A személyes ízlés
elemzése, tudatos
szerepe a tárgyak
vállalása.
Adott tárgy (pl.
megválasztásában.
mobiltelefon, pendrive)
Az önismeret,
személyessé alakítása.
önkifejezés,
önszabályozás
Azonos funkciójú de
fejlesztése.
különböző megjelenésű
tárgyak összehasonlítása,
Kapcsolat a mindennapi
közülük a tanulónak
élettel, életvezetés.
legjobban és legkevésbé
tetsző kiválasztása.
Formaérzék fejlesztése.

Csendéleti beállítás
készítése használati
tárgyakból.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Nonverbális
kommunikáció.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Az empátia,
tolerancia és
emberismeret
fejlesztése.
A személyes
preferenciák
elemzése, tudatos
vállalása.
Az önismeret,
önkifejezés,
önszabályozás
fejlesztése.
Kommunikációs
képesség fejlesztése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Nonverbális
Testbeszéd, mimika,
kommunikáció formái
gesztusok vizsgálata
(öltözet, illat, testbeszéd). műalkotásokon.
Testbeszéd, mimika,
gesztusok szerepe a
kommunikációban.

Nonverbális
kommunikáció vizsgálata
a
tömegkommunikációban:
újságok, magazinok
fotóinak elemzése a
nonverbális
kommunikáció
szempontjából.
„Gesztus-szótár”
készítése: gesztusok
gyűjtése (fotók) és azok
üzenetének
megfogalmazása.
Élőkép beállítása adott
szituáció gesztusokkal
történő kifejezésére.
Fotóelemzések.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Színkontrasztok,
színharmóniák,
optikai együtt
hatások.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Érzékelési-észlelési
fogékonyság,
színérzék fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Színek kölcsönhatása
egymással.

Impresszionista és
posztimpresszionista
festmények
színhatásainak elemzése.

Színharmónia.
Az összefüggések
felismerése,
megértése.

Kontrasztok:
Magában való
színkontraszt.
Holisztikus szemlélet, Hőfok kontraszt.
a „rendszerben
Tónuskontraszt.
gondolkodás”, az
Komplementer kontraszt.
„egészben látás”
Szimultán kontraszt.
képességének
Mennyiségi kontraszt.
fejlesztése.
Minőségi kontraszt.
A képzelet, az
önkifejezés
aktivizálása.

Piktogram készítése
minden színkontraszt
jelölésére.
Színharmóniák és
színkontrasztok
alkalmazása öltözetek
összeválogatásában, az
összhatás elemzése.

Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.
A térbeli tájékozódás,
tér-alakítás,
térélmény fejlesztése.

Perspektíva.

Ok-okozati
összefüggések
megértése.

Mértani testek
ábrázolása.

Holisztikus szemlélet,
a„rendszerben
gondolkodás”,
az„egészben látás”
képességének
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Textilminták
színhatásának vizsgálata.
Öltözék vagy lakásbelsőtervezés adott színhatások
alkalmazásával.

Az önismeret,
önkifejezés,
önszabályozás
fejlesztése.

A logikai képesség
fejlesztése.

Plakáttervezés adott
színkontraszt
segítségével.

Színreflex.

A látás
törvényszerűségeinek
megértése.

Ábrázolási
rendszerek III.

Plakátok
színhasználatának
vizsgálata.

Axonometria.

Szerkesztések.
Festmény reprodukcióján
a horizontvonal és az
iránypont(ok)
megkeresése.
Adott festmény más
ábrázolási rendszerbe
való transzformálása (pl.
perspektívából
axonometriába).
Adott perspektivikus terű
festmény terének
újraalkotása
nézőpontváltással (pl. Jan
van Eyck: Arnolfini
házaspár című képének
szobája az ablak előtt
428
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
fejlesztése.
Az absztrakciós
készség, a
modellalkotó
képesség fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek
állva).
Mértani testek ábrázolása
különböző ábrázolási
rendszerek szerint.
Vasarely és Escher képek,
Orosz István grafikák
vizsgálata.
Térbeli paradoxon
tervezése.
Csoport-projekt:
Gyűjtőmunka az
anamorfózisról és
képzőművészeti
alkalmazásáról és egyéb
megtévesztő, paradox
vagy többjelentésű
látványhatásokról.
Anamorfózis, csalóka
térhatású látvány
tervezése és készítése az
iskola folyosójára.
udvarára, a mű fotós
dokumentálása
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Témakörök
Ábrák.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Tanulási módszerek
gazdagítása.
Az összefüggések
felismerése,
megértése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Folyamatábra.
Szerkezeti ábra.
Magyarázó rajz.
Műszaki rajz.
Grafikonok, diagramok.
Térképek.

Csoportos projekt:
Egy szabadon választott
állatfaj bemutatása és
jellemzése gyűjtőmunka
alapján ábrák és fotók
segítségével (szempontok
pl: rendszertani besorolás,
felépítés, életmód,
táplálkozás, elterjedése a
Földön stb.)
tabló vagy számítógépes
prezentáció (diavetítés)
segítségével.

A kommunikációs
képesség fejlesztése.
A modellalkotó
képesség fejlesztése.
Az absztrakt
képzetekkel való
gondolkodási
műveletek
megalapozása.

Folyamatábra készítése
egy háromfogásos ebéd
elkészítéséhez.
Osztályfelmérés készítése
és az eredmény
diagramon való
megjelenítése.

Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.
Fotó.

Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Kreativitás,
szokásostól eltérő
megoldásokra való
törekvés, kísérletezés
fejlesztése.
Érzékelés
érzékenységének a
fokozása.
Térlátás, térérzékelés
fejlesztése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.

A fényképezés
technikája:
Camera obscura.

Fekete-fehér, fény-árnyék
konstrukciók,
fénymásológép,
fényérzékeny papírok,
Hagyományos és digitális film nélküli
fényképezés.
„fényképeződobozok“
Fénymásolás.
(camera obscura)
készítése, használata.
Kompozíciós problémák,
térábrázolási kérdések
saját fotók, iskolán kívül
gyűjtött képek
nézegetése, megbeszélése
ürügyén (centrális,
horizontális, vertikális
elhelyezés).
Kísérletezés képkerettel:
fotós képkivágások és
beállítások
portréfotózáshoz.
Digitális
fényképezőgéppel
különböző képkivágású

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek
és beállítású portréfotók
készítése egymásról.
Az iskola épületének
fotózása, érdekes és
jellemző beállítások
keresése.
Elkészült képek
vizsgálata („Milyen célra
lenne jól használható?”).
Enigmatikus (talányos)
képek, rejtvények
készítése fotózással.

Tömegkommunikáció

Kooperáció
fejlesztése.
Kommunikációs
képesség fejlesztése.
Kreativitás
fejlesztése.
Döntési képesség
fejlesztése.
Önismeret fejlesztése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Újságok, magazinok,
napilapok, folyóiratok.

Csoportos projekt:
A csoport által kitalált
témában újság tervezése,
egy szám
megszerkesztése.
Arculat kialakítása,
képek, cikkek gyűjtése és
írása, összeállítása.
Osztályújság készítése és
megjelentetése.
Újságok magazinok
elemzése.

431

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló törekedjen élményeinek, érzelmeinek, fantáziaképeinek, gondolatainak változatos vizuális
eszközökkel való kifejezésére. Ismerje és különböztesse meg a vizuális művészeti ágakat és
műfajokat, tudja alkalmazni a műalkotások elemzésének megismert módjait.
Ismerje a tanult művészettörténeti korok fő stílusjegyeit, ismerje fel és nevezze meg a tanult
alkotások többségét mindkét nyelven. Érzékelje és értse a különbséget a különböző korok művészi
formanyelve között. Tudjon műalkotásokat stílus, technika, műfaj alapján csoportosítani. Ismerje fel
a csendéletet és a portrét. Értse az összefüggést az alkotók egyéni életútja és alkotásaik
kifejezésmódja között. Értse a kiállítás funkcióját. Értse a települések rendszer-szerűségét, egész és
rész viszonyát, törekedjen környezettudatos gondolkodásmód kialakítására. Ismerje a nonverbális
kommunikáció legfontosabb formáit, és tudja értelmezni az ezek által kifejezett tartalmakat adott
helyzetben. Ismerje a színkontrasztok hatását. Tudjon mértani testeket ábrázolni többféle ábrázolási
rendszer szerint. Rendelkezzen kifejező alapképességgel, alkotó képzeletét érvényesítse a szabad
alakító-tervező feladatokban.
Ismerjen festészeti és grafikai képalkotó technikákat, használatuk során törekedjen azok
anyagszerűségének és képalkotó sajátosságainak megismerésére és alkalmazására.
Törekedjen az önkifejezésre és az egyéni, kreatív megoldásokra, valamint ismerje fel másoknál is
ezt a törekvést. Látvány utáni ábrázolásnál törekedjen a helyes arányok visszaadására. Tudjon
egyértelmű vizuális jeleket értelmezni és legyen képes értelmezhető vizuális jeleket alkotni. Legyen
képes érthető ábrát készíteni egyszerű jelenségek, összefüggések szemléltetésére. Legyen képes
vizuális minőségek, egyszerűbb képi közlések szóbeli megfogalmazására, olvasására. Ismerje fel az
őt körülvevő anyagok, tárgyak sajátosságait, törekedjen az adott célnak legmegfelelőbb anyagok,
technikák megválasztására.
Ismerje a fotó alapvető technikai jellemzőit. Rendelkezzen konstruáló alapkészséggel.
Csoportmunkában működjön együtt társaival. Tudjon saját és mások munkájáról véleményt
mondani mindkét nyelven.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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8. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakörök:
-Alkotás, kifejezés
-Tárgy- és környezetkultúra
-Vizuális kommunikáció

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Művészettörténet.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A művészettel való
élményszerű találkozás.
A látvány élvezetének
kialakítása.
Érzékelhető különbségek
alapján az azonosságok
és különbözőségek
tudatosítása.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Szecesszió.

Az egyes kultúrákról képes,
szöveges tablók készítése
pármunkában.

Vadak,
expresszionizmus,
kubizmus, futurizmus,
konstruktivizmus,
szürrealizmus,
dadaizmus.
Geometrikus és lírai
absztrakt művészet.

A nemzeti
azonosságtudat
tartalmának gazdagítása.

Pop art, koncept art,
body art, land art,
minimal art,
hiperrealizmus.

Különböző életmódok,
világképek megismerése
révén empátia és
tolerancia fejlesztése.

Kinetikus művészet, op
art.
Happening,
performance.
Kortárs művészet.

A jellemző műalkotásokat
ábrázoló képkártyák
csoportosítása adott
szempontok szerint.
Előre megadott
stílusjellemzők
szétválogatása.
Feladatlapok készítése
önálló témafeldolgozás
segítésére.
A gyakorlati feladatok
kapcsolása a tanult
művészettörténeti témákhoz
(„alkotva tanulás”).
Ábrák, jegyzetek készítése.
Projektfeladatok önálló
témakutatással.

Műalkotás
elemzése.

A művészettel való
élményszerű találkozás.
A látvány élvezetének
kialakítása, esztétikai
érzék fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

A művészet átalakult
funkciója. „Mi a
művészet?”válaszkeresés.
Műalkotások
jellemzése adott

Összehasonlító
műelemzések (adott kultúra
nagyon különböző alkotásai
vagy időben nagyon távoli,
mégis valamilyen
szempontból rokonítható
alkotások között).
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Érzékelhető különbségek
alapján az azonosságok
és különbözőségek
tudatosítása.

Tananyag

Megfigyelőképesség
fejlesztése.

Alkotói módszerek
megértése.

Különböző életmódok,
világképek megismerése
révén empátia és
tolerancia fejlesztése.
Önálló kérdések
megfogalmazása.
Technikák,
alkotói
módszerek,
műformák,
új médiumok.

Kreativitás fejlesztése.
Önkifejezés előhívása,
alkotóképesség
felszabadítása.
Mélyebb, többrétegű
gondolkodásmód
kialakítása.

Ajánlott tevékenységek

szempont szerint.
Összehasonlító
műelemzések.

Alkotói koncepciók
megértése.
Új műformák.

Képátírások, parafrázisokkorábbi korok alkotásainak
kortárs alkotói
módszerekkel történő
átdolgozása.
Személyes indíttatású
művek létrehozása
szabadon választott
technikával inspiráló
műalkotások hatására.

Kontextus
problematikája.
A művészet funkciója.
Kollázs, montázs
Ready made, object
trouvet.
Installáció.
Videoinstalláció.
Automatikus írás.
Body art.
Land art.

Kollázs, montázs készítése
pl. korábbi korok
műalkotásainak
átdolgozása.
Installációk, ready made
alkotások gyűjtése, tablóra
rendezése.
Tárgyakból installációk
készítése megadott témákra
(pl. harc, egyensúly,
képtelenség).
„Ready made” kiállítás
rendezése tárgyakból. A
kiállított műveknek
értelmező cím adása.
Videoinstallációk
megnézése, értelmezése.
Land art jellegű alkotás
létrehozása az iskolában
vagy kiránduláson.
Alkotások létrehozása
sorsolásos módszerrel (pl.
mindenki kihúz magának 3
szót vagy képet és azok
beépítésével készít képet).
Véletlenre építő alkotások
készítése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Rajz látvány
alapján.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Megfigyelőképesség
fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Szerkezet.

Természeti forma
tanulmányozása, ábrázolása
szerkezetének
hangsúlyozásával.

Arány- és formaérzék
fejlesztése.

Múzeumpedagógia.

Ok-okozati
összefüggések megértése,
logikus gondolkodás
fejlesztése.
Kommunikációs
képesség fejlesztése.
A nemzeti
Ismerkedés
azonosságtudat
gyűjteményekkel.
tartalmának gazdagítása.
Magyar múzeumok és
Általános tájékozottság
gyűjtőköreik (pl.
fejlesztése.
Magyar Nemzeti
Galéria, Szépművészeti
Rendszerező
Múzeum, Ludwig
gondolkodás fejlődése.
Múzeum,
Érdekérvényesítés,
Iparművészeti
önmagunk
Múzeum, Néprajzi
megjelenítésére való
Múzeum, Nemzeti
képesség fejlesztése.
Múzeum, Csontváry
Múzeum,
Rendezett megjelenés
székesfehérvári István
igényének fejlesztése.
Király Múzeum stb.).
Kapcsolat a mindennapi
élettel, életvezetés.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tárgy ábrázolása
szerkezetének,
felépítésének
érzékeltetésével.

Múzeumlátogatás.
Internetes honlapok,
katalógusok segítségével
ismerkedés egyes
múzeumok
gyűjteményeivel.
Műalkotások képeinek
szétválogatása a
múzeumokba gyűjtőkörük
alapján.

Híres külföldi
múzeumok: British
Múzeum, Louvre,
Vatikáni Múzeum stb.
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Témakörök
Tárgy tervezése.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Problémamegoldó
gondolkodás,
kreativitás fejlesztése.

Tananyag

Tárgykészítés természetes Tárgy (pl. játék) tervezése
anyagok felhasználásával. természeti előkép (pl.
mákgubó, csiga, kavics,
levél) felhasználásával.

Konstruáló képesség
fejlesztése.
Tárgyalkotó
technológiák.

Konstruálóképesség
fejlesztése.
Formaérzék fejlesztése.

Ajánlott tevékenységek

Anyagokkal való
élményszerű találkozás,
azok fizikai
sajátosságainak
megtapasztalása és
tudatosítása.

A környezettudatosság
fejlesztése.

„Élőlényszerű” tárgy (pl.
ékszer) tervezése és
elkészítése.
Kézműves eljárással
(nemezelés, faragás,
bőrözés…) használati
tárgy (ékszer, pendrivetartó, mobiltartó stb.)
készítése.
A kézműves eljárások és
sorozatgyártás előnyeinek
és hátrányainak
számbavétele.

Az összefüggések
felismerése, megértése.
A személyes
preferenciák elemzése,
tudatos vállalása.

Egyedi eljárással illetve
sorozatgyártással készített
azonos funkciójú tárgyak
összehasonlítása.

Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.
Tárgyak a 20.
századi
képzőművészetben.

Öltözködés.

Többrétegű, árnyalt
gondolkodás
fejlesztése.

Az emberismeret
fejlesztése, emberi
tulajdonságok
tudatosítása és
megértése.

Huszadik századi
képzőművészeti tárgyak
elemzése.

Öltözködési stílusok.
Öltözet és egyéniség
összefüggései.

Formaérzék,
arányérzék fejlesztése.

Munkakörök öltözetei.

Kommunikációs
képesség fejlesztése.

Filmszereplők öltözetei.

Az önismeret,
önszabályozás

Műalkotások
szereplőinek öltözékei.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tárgyakból installációk
készítése megadott
témákra (pl. harc,
egyensúly, képtelenség).
Tárgyanimáció (lásd viz.
Komm.).
Kísérletezés: Használt
ruhákból (nagy zsáknyi
ruha szükséges hozzá)
ruhakompozíciók
összeválogatása adott
stílusokhoz,
foglalkozásokhoz.
Személyes preferenciák
kiválasztása, elemzése:
„Mi áll jól nekem és mi
nem? Mi áll közel
hozzám és mi nem?”.
Előnyös és előnytelen
színek, anyagok,
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
kialakítása.
A személyes
preferenciák elemzése,
tudatos vállalása.
Tudatos fogyasztói
magatartás kialakítása.
Az empátia, a belső
ráhangolódás
fejlesztése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Népviseletek.

szabások, minták.
Illusztrált prezentáció
készítése.
Filmszereplők öltözetének
jellemzése, annak
megfigyelése, hogy
hogyan járul hozzá a
karakter megjelenítéséhez
az öltözék.
Öltözékek vizsgálata
korábban tanult
műalkotásokon.
Különböző viseleteket
ábrázoló képekről (pl.
népviseletek, mai divat
szerinti viseletek,
történelmi viseletek,
sportviselet) minél több
információ leolvasása :
nem, kor, családi állapot,
lakhely, társadalmi és
családi helyzet.
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Témakörök

A tanult kor
építészete és
tárgykultúrája.

Mai épületek,
lakótelepek,
lakóparkok,
bevásárlóközpontok.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Ismeretszerzés.
A művészettel való
élményszerű találkozás.
A látvány élvezetének
kialakítása, esztétikai
érzék fejlesztése.
Érzékelhető
különbségek alapján az
azonosságok és
különbözőségek
tudatosítása.
A nemzeti
azonosságtudat
tartalmának
gazdagítása.
Különböző életmódok,
világképek
megismerése révén
empátia és tolerancia
fejlesztése.
Konstrukciós érzék
fejlesztése.
A térbeli tájékozódás,
tér-alakítás, térélmény
fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Szecessziós építészet és
tárgytervezés.

Az egyes stílusokról képes,
szöveges tablók készítése
pármunkában.

Kézművesség és
tömegtermelés.
Modern építészet.
Organikus és
funkcionális irány.
Bauhaus építészete és
tárgytervezése.
Formatervezés, design.
Minimalizmus.

A jellemző műalkotásokat
ábrázoló képkártyák
csoportosítása adott
szempontok szerint.
Előre megadott
stílusjellemzők
szétválogatása.
Feladatlapok készítése
önálló témafeldolgozás
segítésére.
A gyakorlati feladatok
kapcsolása a tanult
művészettörténeti
témákhoz („alkotva
tanulás”).
Ábrák, jegyzetek készítése.
Projektfeladatok önálló
témakutatással.
Lakókörnyezetben
található mai épületek,
terek jellemzése stílus,
életmód, forma,
téralakítás, funkcionalitás
stb. szempontjából.
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Témakörök
Nézőpont.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Empátia, árnyalt
gondolkodásmód,
rugalmasság fejlesztése
a sokféle nézőpont
megtapasztalásával.

Fotó.

Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
Kommunikációs
képesség fejlesztése.
Problémamegoldó
gondolkodás,
kreativitás fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A nézőpont szerepe.

Fényképezés különleges
nézőpontok keresésével.

Több nézőpontot
egyszerre alkalmazó
ábrázolások (egyiptomi,
kubista).
Érdekes nézőpontok a
festészetben és a
fotónál.
A fotóművészet.
A fotó főbb műfajai és
alkalmazási területei.
A fotó szerepe
mindennapjainkban.
Képzőművészet és fotó
kapcsolata.

Műalkotás átalakítása
nézőpontváltással.
Több nézőpontot egyszerre
alkalmazó kép készítése
csendéleti beállításról.
Különböző funkciójú fotók
gyűjtése és rendszerezése.
Ismert fotóművészek,
ismert fotóművészeti
alkotások vizsgálata.
Iskola épületének fotózása
során különböző műfajú,
alkalmazású képek
készítése.
Kedvenc fotókból tabló
készítése.

Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.

Egy kiválasztott fotó
különböző funkciókba
helyezése (plakát, családi
fotóalbum, tudományos
cikk, szociofotó).
Adott fotó felhasználásával
plakát tervezése.

Film, videó.

Megfigyelőképesség
fejlesztése.

Celluloidszalag, videó,
digitális képrögzítés.

Rendszerező
gondolkodás
fejlesztése.

Képkivágások, plánok
szerepe.

Fotót alkalmazó
műalkotások gyűjtése,
vizsgálata.
Kameramozgás, plánok
hatásának vizsgálata
filmeken.
Kísérletezés
videokamerával.

Montázs-elv.
Kreativitás önálló
problémamegoldás
fejlesztése.

Kameramozgások.
Rendező szerepe.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Projekt:
Videoklip tervezése és
készítése kedvenc zenéhez.
Ötletgyűjtés.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Kísérletezés, közvetlen
tapasztalatszerzés.

Tananyag

Filmes műfajok.

Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.

Ajánlott tevékenységek
Képes forgatókönyv
készítése, tervezés.
Kivitelezés megtervezése
és megszervezése.
Forgatás.
Folyamat dokumentálása.
Filmes műfajok
jellemzése, ismert filmek
besorolása.

Animáció.

Kreativitás,
problémamegoldó
gondolkodás
fejlesztése.

Animációs technikák.

Kooperáció fejlesztése.
Közvetlen
tapasztalatszerzés,
kísérletezés.

Csoportos projekt:
Rövid tárgyanimáció
megtervezése és
elkészítése digitális
fényképezőgép
segítségével.
Képes forgatókönyv,
storyboard készítése.
Munka megszervezése és
megvalósítása.
Pixiláció- animációs
technika használata az
egész osztály
bevonásával.
Rövid gyurmafilm
készítése gyurma
alakításának fázisonkénti
lefotózásával.

Tömegkommunikáció.

Tudatos fogyasztói
magatartás kialakítása.
Jelenségek hátterének,
ok-okozati
összefüggéseknek a
megértése.
Önismeret,
önszabályozás
fejlesztése.
Empátia, tolerancia,
emberismeret
fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

TV.
Internet.
Újságok, kiadványok.
Sztár-kultusz.

Beszélgetés jellegzetes
TV-s műsorokról.
Internetes honlapok képi
megjelenésének vizsgálata.
Egy TV műsor vagy egy
honlap megtervezése vagy
meglévő műsor illetve
honlap elemzése.
Önálló témakutatás:
Egy választott sztár
karrierjének felkutatása és
értelmezése, a sztár
„image”-ének jellemzése.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Kapcsolat a
mindennapi élettel,
életvezetés.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Kis módosítással plakát
üzenetének
megváltoztatása.

A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló törekedjen élményeinek, érzelmeinek, fantáziaképeinek, gondolatainak változatos vizuális
eszközökkel való kifejezésére. Ismerjen 20. századi újszerű műformákat és alkotó módszereket.
Értse a modern és kortárs művészet és a korábbi korok művészetének különbségeit Ismerje a mai
élet vizuális jelenségeinek és a tömegkommunikációnak a legfontosabb formáit, értse ezek
ellentmondásos szerepét, legyen képes tudatos, értő viszonyulást kialakítani e jelenségekhez.
Legyen képes önálló tárgyalkotásra valamilyen kézműves technikával. Tudjon különbséget tenni
egyedi és sorozat-tárgy között. Ismerje a tanult művészettörténeti korok fő stílusjegyeit, ismerje fel
és nevezze meg a tanult alkotások többségét mindkét nyelven. Érzékelje és értse a különbséget a
különböző korok művészi formanyelve között. Rendelkezzen kifejező alapképességgel, alkotó
képzeletét érvényesítse a szabad alakító-tervező feladatokban. Törekedjen az önkifejezésre és az
egyéni, kreatív megoldásokra, valamint ismerje fel másoknál is ezt a törekvést. Látvány utáni
ábrázolásnál törekedjen a helyes arányok visszaadására. Tudjon egyértelmű vizuális jeleket
értelmezni és legyen képes értelmezhető vizuális jeleket alkotni. Legyen képes vizuális minőségek,
egyszerűbb képi közlések szóbeli megfogalmazására, olvasására. Ismerje fel az őt körülvevő
anyagok, tárgyak sajátosságait, törekedjen az adott célnak legmegfelelőbb anyagok, technikák
megválasztására. Rendelkezzen konstruáló alapkészséggel. Csoportmunkában működjön együtt
társaival. Tudjon saját és mások munkájáról mindkét nyelven véleményt mondani
Tankönyvek, segédletek:
A tantárgy jellegénél fogva nem a tankönyvi feldolgozás kerül előtérbe, hanem a gyakorlati
tevékenységek jellemzik.
Bármely akkreditált angol és magyar nyelvű könyv használható tankönyvként és bármilyen egyéb
anyag tanítási segédanyagként.
Az angol nyelvű művészettörténet tanításához a Konsept- H Kiadó angol nyelvű Művészettörténet
könyvei használhatók elsősorban:
Kovácsné Gaál Éva: History of Art 5.,6.
Jug Zsófia: History of Art 7., 8.
Az angol nyelvű könyvek azért is nagyon könnyen alkalmazhatók, mert témaköreiben követik a
történelem tantárgy témaköreit, amivel témaközpontú oktatás megvalósítását segítik elő.
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VII. 1. 4. Mozgóképkultúra és médiaismeret
Bevezető
Alapítványunk angol anyanyelvű pedagógusai több éve sikeres moziklubot működtetnek a diákok
számára. Az angol nyelven, feliratozás nélkül megnézett filmekről angolul beszélgetnek a
gyermekekkel. A gondosan kiválasztott filmek nem csak nyelvi szintjük miatt alkalmasak a tanulók
részére, hanem tartalmukat tekintve is építőek és élvezetesek is egyben. A klubok anyagából egy
tanmenetgyűjtemény is készült, így minden egyes korosztály részére egész évre elegendő filmklub
anyaggal rendelkezünk. A filmekhez a pedagógusok részletes foglalkozás-vázlatot is készítettek, így
bármelyik külföldi tanár meg tudja tartani a klubfoglalkozásokat szükség esetén. A korábban már
megkezdett moziklub után nyolcadik osztályban a tanulók a média tanórákon bővíthetik
ismereteiket.
Jellemzők:
Napjaink életének meghatározó jelensége lett a tömegkommunikáció és a média. A tanulókat és
családjaikat tömegkommunikációs információáradat veszi körül. A gyerekek különösen
kiszolgáltatottak a média hatásaival szemben életkori sajátosságaik miatt, illetve mert ők az egyik
kiemelt célcsoportja mindenféle tömegkommunikációs jelenségnek. Nélkülözhetetlen tehát ezen
információk hatásának tudatosítása ahhoz, hogy életükben a megfelelő helyre kerüljön, arra
használják, amire való, de ismerjék a negatív hatásokat és védekezni is tudjanak ellene.
Ez a tanterv a NAT „Mozgókép és média” műveltségterületét dolgozza fel. Épít arra, hogy a rajz és
vizuális kultúra, a technika és életvitel, a magyar nyelv és irodalom és az informatika tantárgyak is
tartalmaznak e területhez kapcsolódó elemeket, így hangsúlyozottan arra a területre koncentrál, amit
csak e tantárgy keretei között dolgoznak fel a tanulók. Ez az óraszámok témák közti eloszlásában
jelenik meg: a mozgókép témakörre fordítható a legtöbb idő.
Tantervünkben a mozgókép és média tantárgy tanításánál elsősorban a szemléletformálás a cél,
módszereiben a gyakorlati tevékenységek vannak a középpontban, a lexikális ismereteknek
kevesebb a jelentősége. A tevékenységek többsége csoportmunka, ez e tantárgynak igazi
sajátossága, amit érdemes a tanítás során kihasználni.
A mozgókép angol vonatkozásait is érinti illetve kiemeli e tanterv. Javasoljuk, hogy a tantárgy
tanulása során az angol nyelvű filmeket, filmrészleteket és műsorokat eredeti nyelven nézzék meg a
tanulók.
Célok és feladatok:
A mozgókép és média tantárgy legfontosabb célja 8. osztályban, hogy a tanulók megismerkedjenek
a tömegkommunikáció és a média alapjelenségeivel, a mozgókép sajátos formanyelvének
alapjaival. Tudatosodjon bennük, milyen hatások érik az embereket a médián keresztül, ismerjék fel
a negatív jelenségeket. Saját szokásaikat is tudatosítsák, értelmezzék.
A tantárgy fontos célja az alkotókedv és a kreativitás felébresztése.
Mivel a tantárgy tanítása nem csak lehetőséget ad, hanem sok esetben igényli is a csoportmunkát
(pl. a filmforgatás mindig csapatmunka), a tantárgynak sajátos célja az empátia, a tolerancia, a
kommunikáció és a csapatban dolgozás képességének fejlesztése. A tantárgy tartalmai is az emberi
kommunikációval, közösségekkel, kapcsolatokkal foglalkoznak, így tartalmi oldalról is e szociális
kompetenciák fejlesztése az egyik kitűzhető célja a tantárgynak.
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Az értékelés elvei:
A mozgókép és média tárgy értékelésénél a folyamatos formatív értékelése szükségszerű velejárója
a tevékenységeknek, a tanár instrukcióival, megállapításaival kíséri a tanulók tevékenységét. Ezek a
megállapítások fontos, hogy ne minősítőek legyenek, hanem a tanulót segítsék tovább a maga által
meghatározott úton. A szemléletformálás nem jelentheti esztétikai normák sulykolását. A cél a
média jelenségeinek és hatásának felismertetése, felfedeztetése. A mozgókép és média tárgy tanítása
során rá kell mutatni az ízlés társadalmi-kulturális beágyazottságára, segíteni kell tudatosítani a
tanulók saját ízlésítéleteit.
A mozgókép és média tárgy értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a tantárgynak ezen az
évfolyamon a szemléletformálás és a tudatos viszonyulás kialakítása, nem pedig lexikális ismeretek
elsajátítása a célja. Ennek megfelelően elsősorban az órai és projekt-tevékenységek adhatják a
szummatív értékelés alapját. Az értékelésnél fontos, hogy mindig előre meghatározott szempontok
alapján történjen, alapelvei és módszerei hasonlóak lehetnek a rajz és vizuális kultúra tantárgynál
ismertetett módszerekkel. Fontos, hogy ne egy szempontot értékeljünk egy produkciónál, hanem
minél összetettebb szempontrendszert próbáljunk az adott feladat értékeléséhez használni, és az
egyes szempontok szerint végigpontozni az értékelendő munkát. Mivel e tantárgynál nem lehet a
technikai tökéletesség a cél, hangsúlyosabbak a problémamegoldó és kreatív mozzanatok, az
átgondoltság, az ötletek és a szemléletmód, amivel a tanuló az adott problémát megközelíti.
8. évfolyam
Heti óraszám: 1
Nagy témakörök:
- Kommunikáció, tömegkommunikáció
- A mozgókép
- Internet
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Témakörök
Kommunikáció a
mindennapokban.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Kommunikáció
fejlesztése.

Tananyag
Verbális és nonverbális
kommunikáció.

Együttműködés
fejlesztése.

Személyes (közvetlen)
kommunikáció.

Döntési képesség
fejlesztése.

Arckifejezések.
Gesztusok, siket-jelelés.

Alkotásra való
beállítódás.
Kapcsolat a
mindennapokkal.

Testtartások jelentése.
Beszéd és hanghordozás.
Kontextus.

Empátia fejlesztése.

Ajánlott
tevékenységek
Erőteljes jelentéssel
bíró arc – kéz -, kar testtartás kifejeződések
gyűjtése és
értelmezése.
Csoportmunka:
Csoportosítás során a
tanulók által készített
kategóriákba:
- Érzelemskála.
- Egyezményes
gesztusnyelvek.
- Az angol
nyelvterületeken élők
jellemző gesztusai.
Szabadon választott
gesztusok halmozása és
ezek együttes
hatásának értelmezése.
Kísérletek arra, hogy
miként torzul az
üzenet, ha változnak a
körülmények, a
szereplők.
Jelenetek beállítása,
annak kipróbálása,
hogy a szöveg miként
kap más jelentést a
változó környezetben.

Kommunikáció
fejlesztése.
Érzékelés
érzékenységének
fokozása.
Együttműködés
fejlesztése.
Döntési képesség
fejlesztése.
Alkotásra való
beállítódás.
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

A természet és a
lakókörnyezet hangi és
vizuális üzenetei.

Iskolai vagy természeti
környezetben látható és
hallható legapróbb és
legerőteljesebb
jelenségek
megfigyelése és
összegyűjtése, közös
magyarázat-keresés
keletkezésükre.
Sorrend készítése az
értelmezhetőség
szempontjából.
Csoportmunka:
445

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
Történet kitalálása a
hangok, zörejek
felhasználásával,
szinkron készítése.

Kapcsolat a
mindennapokkal.
Empátia fejlesztése.
A kép- és
hangrögzítés
eszközei.

Audiovizuális eszközök.

Fényképezés, film, videó.

Különböző régi és
újabb eszközök
kipróbálása, az általuk
rögzített és lejátszott
kép és hang
összehasonlítása.

A fényképezőgép részei és
működése.

Csoportmunka:
Hangjáték készítése.

Hagyományos és digitális
kép - és hangrögzítés.

Fényképezés
hagyományos,
manuálisan beállítható
fényképezőgéppel,
filmhívás, nagyítás.

Gramofon, magnetofon,
lemezjátszó, mikrofon

Mobiltelefonok kép - és
hangrögzítő funkciói.

„Fényképezőgépboncolás”- egy régi,
már nem használt
fényképezőgép közös
szétszedése és
megvizsgálása.
A fényképezőgép
részeinek és
működésének
megvizsgálása
hagyományos
fényképezőgépen:
blende, zárszerkezet,
tükör (tükörreflexhez),
objektívek, gyűrűk.
Fénymérés külső
fénymérővel.
Fotózás digitális
fényképezőgéppel.
Koncert mobiltelefoncsengőhangokból.
Mobil-film szemle az
osztályban.
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
A közvetett
kommunikáció
hatása.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Megfigyelés,
ismeretszerzés.
Kapcsolat a
mindennapokkal.
Önismeret,
önszabályozás.

Tananyag
A médiumokon keresztül
történő (közvetett)
kommunikáció.
Technikai hang és
képrögzítés hatása a
mindennapokra, szerepe
mai életünkben.

Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.

Ajánlott
tevékenységek
Felmérés készítése az
osztályban a hang - és
képrögzítő eszközök
használatáról.
Mobiltelefonok
vizsgálata hang - és
képrögzítési funkciók
szempontjából.
Egy próbanap eltöltése
audiovizuális eszközök
használata nélkül.
Annak lejegyzése,
mikor és milyen
időtartamban került
ilyen eszközökkel
kapcsolatba egy adott
napon.

Tömegkommunikáció sajátosságai.

Megfigyelés,
ismeretszerzés.

A tömegkommunikáció
fogalma, sajátosságai.

Kommunikáció.

A tömegkommunikáció
célja.

Alkotásra való
beállítódás.
Kapcsolat a
mindennapokkal.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
Kritikai gondolkodás
fejlesztése.
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A tömegkommunikáció
csatornái és résztvevői.
Az információ és a hír
kapcsolata. A hírérték.
A hírértéket növelő
tényezők, a hírkészítés
alapjai, szabályai.
A sajtóban megjelenő
szubjektív és objektív
műfajok, különbségeik és
jellegzetességeik.

Idősebb korú emberek
szokásainak felmérése
audiovizuális eszközök
használata
szempontjából.
Hozzátartozók
fényképeinek
bemutatása, a képek
készítésével
kapcsolatos kérdések
megválaszolása (hol,
mikor készülhettek, ki
készítette, beállított
kép-e, nézőpont…).
Hozzátartozók
képeinek
összehasonlítása a
médiában megjelent
embert ábrázoló
fotókkal.
Szövegek
szétválogatása abból a
szempontból, hogy
tömegkommunikációs
célra készültek-e vagy
sem.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
Adott szöveg
vizsgálata a
tömegkommunikációs
jellemzők
megfigyelésével.
Egy kép lehetséges
személyes és
tömegkommunikációs
jelentéstartalmai.
Projekt:
Csoportmunkában
adott profilú és stílusú
lap szerkesztése.
Hírműsorok
megfigyelése,
kijegyzetelése.
Információk hírré
alakítása, cikkek írása
különböző műfajokban.
Képaláírások készítése
és különböző stílusú
címek adása adott
szövegeknek.

A tömegkommunikáció eszközei

Megfigyelés,
ismeretszerzés.

A technikai fejlődés hatása
az információáramlása.

Kommunikáció.

A tömegkommunikáció
kialakulása.

Alkotásra való
beállítódás.
Kapcsolat a
mindennapokkal.

Újságolvasási,
rádiózási, televíziózási
szokások felmérése
otthon.
Képregények elemzése.

A nyomtatott sajtó, a rádió
és a televízió fejlődésének
fontos állomásai.
A képregény .

Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.

Rádiós és televíziós
műsortípusok.

Kritikai gondolkodás
fejlesztése.

Az angolszász sajtó
jellemzői.

Képregény készítése.
Az angolszász sajtó
legismertebb
képviselőinek (Times,
CNN, BBC stb.)
szerepe napjaink
politikájában.
BBC vagy CNN
híradás elemzése.

A reklám fejlődése és célja.
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
Csoportmunka:
Adott téma
feldolgozása
különböző
műsortípusoknak
megfelelően.
Reklámszlogenek írása,
pl. a környezettudatos
magatartásért, az
előítélet-mentességért,
a tájékozottságért.
Reklámok elemzése,
összehasonlítása.
Kedvenc reklámokból
„szemle” rendezése az
osztályban, értékelésük
pontozással adott
szempontok szerint.
Csoportmunka:
Adott fiktív termékhez
reklám készítése a
meggyőzés
eszközeinek tudatos
használatával.
Reklámkampányok
elemzése (pl.
Benetton).
Reklámkampány
tervezése (pl. egy
elveszett tárgy
megtalálására vagy
osztály-elnök
választásra).

A tömegkommunikáció hatása.

Megfigyelés,
ismeretszerzés.

A „sztár”-kultusz.
Erőszak a médiában.

Kommunikáció.
Kapcsolat a
mindennapokkal.

Projekt:
Egy mai sztár
életútjának felkutatása,
sztársághoz vezető
útja, a rá jellemző
image bemutatása.
Az erőszak képi
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
Kritikai gondolkodás
fejlesztése.
Empátia fejlesztése.
Etikai érzék
fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
kifejezőeszközeinek
elemzése.
Az erőszak
ábrázolásának szokásos
módjainak, formáinak,
műfajainak
összegyűjtése,
rendszerezése.
Az erőszak ábrázolás
hatásának vizsgálata.

Önismeret,
önszabályozás.
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Témakörök
A film technikája
és története.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Megfigyelés,
ismeretszerzés.
Kapcsolat a
mindennapokkal.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

A filmezés technikai
fejlődése.

Időszalag készítése a
filmezés technikai
fejlődésének és a
A filmtörténet legfontosabb filmtörténet
állomásai.
állomásainak
szemléltetésére.
A film kettős szerepe: az
ábrázolás és a reprodukció. Néhány filmtörténeti
szempontból jelentős
alkotás
legemlékezetesebb
részleteinek
megnézése.
Egyszerű animációk
készítése.
Adott filmrészletekről
annak megállapítása,
hogy ábrázolás vagy
reprodukció-e.
Látogatás
filmlaborban,
filmstúdióban,
filmforgatáson.

A film
kifejezőeszközei.

Megfigyelés,
ismeretszerzés.

Komplex hatás.

Kommunikáció.

Szövegek: dialógusok,
narráció…

Alkotásra való
beállítódás.

Karakterek, szereplők,
környezet.

Elemző-képesség
fejlesztése.

Plánok, kameramozgás.
Vágás, tempó, ritmus.

Kísérletezés,
tapasztalatszerzés.
Kapcsolat a
mindennapokkal.
Érzékelés
érzékenységének
fokozása.
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Hangok, zajok, zene.

Adott filmrészletek
vizsgálata a
kifejezőeszközök
szempontjából.
Adott jelenet
leforgatása különböző
környezetekben.
A plánok szerepének,
hatásának vizsgálata
fotózással vagy
nézőkeret
használatával.

Dramaturgia.
Adott jelenet lassítása
gyorsítása és ennek
hatása.
Lassú és gyors tempójú
filmrészletek
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
összehasonlítása.
Felvett anyag vágása
gyorsra, lassúra.
Zenék és filmrészletek
összekapcsolása, adott
filmrészlethez zene
keresése.
Adott filmrészlet
különböző zenékkel
való összepárosítása, és
a hatásuk
összehasonlítása.
A zene szerepének
meghatározása adott
filmrészletek esetében.
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Témakörök
A tér és idő a
filmen.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Megfigyelés,
ismeretszerzés.

Tananyag
Tér és idő a filmen, a
folyamatosság
megszakítása.

Kommunikáció.
A montázs.
Alkotásra való
beállítódás.

Cselekmény - és
történetmesélés.

Kapcsolat a
mindennapokkal.
Kísérletezés,
tapasztalatszerzés.

Megfigyelés,
ismeretszerzés.

A mozgóképi alkotások
típusai.

Kommunikáció.

TV

Alkotásra való
beállítódás.

Filmművészet.
Animáció.

Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
Kritikai gondolkodás
fejlesztése.
Empátia fejlesztése.
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Adott esemény
mozgóképi
megjelenítésének
megtervezése, story board készítése
közösen és egyénileg.
A mozgóképi memória
működtetése egyszerű
mozgóképi történetek
felidézésével.
Egy felvett
mozgóképes anyagból
különböző hatású
montázsok készítése.

Problémamegoldás
fejlesztése.

Kapcsolat a
mindennapokkal.

Ajánlott
tevékenységek

Mozgóképes műfajok.

Mozifilm értékelése
megadott szempontok
alapján, megvitatása,
összevetése az egyéni
tapasztalatokkal.
Saját fogyasztói
szokások megfigyelése.
Filmek rendszerezése
műfajuk szerint.
TV-s csatornák heti
műsorának kigyűjtése
és rendszerezése.
Projekt:
Egy szappanopera vagy
sorozat bemutatása és
jellemzése, elemzése,
karaktereinek
jellemzése;
napló vezetése
cselekményének
alakulásáról személyes
megfigyelésekkel
kiegészítve.
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Témakörök

Emberábrázolás
mozgóképen.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Megfigyelés,
ismeretszerzés.

Tananyag

Karakterek.
Hőstípusok.

Kommunikáció.
Alkotásra való
beállítódás.
Kapcsolat a
mindennapokkal.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
Kritikai gondolkodás
fejlesztése.
Kommunikáció
fejlesztése.

Emberi kapcsolatok, a
mozgóképen megjelenő
emberi viselkedés.
Sztereotípiák a
mozgóképen, tipikus
konfliktusmegoldások a
filmekben.
Angol karakter-típusok
filmen és a médiában.
Magyar karakter-típusok
filmen és a médiában.

Érzékelés
érzékenységének
fokozása.
Együttműködés
fejlesztése.
Döntési képesség
fejlesztése.
Alkotásra való
beállítódás.
Kapcsolat a
mindennapokkal.
Empátia fejlesztése.
Interaktív
mozgókép.

Megfigyelés,
ismeretszerzés.
Kapcsolat a
mindennapokkal.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
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Videojátékok.

Ajánlott
tevékenységek
Hősöket jellemző külső
tulajdonságok
vizsgálata.
Tabló készítése
különböző mozgóképes
hősök jellemző
portréival és karakterük
rövid jellemzésével.
Adott, különböző
filmekből
összeválogatott
karakterekre jelenet
alkotása jellemző
vonásaik
felhasználásával.
Projekt:
Charlie Chaplin
bemutatása, filmjeiből
ismertető filmmontázs
készítése, figuráinak
elemzése.
Az angol humor
mozgóképes alkotásai,
típusainak,
karaktereinek
jellemzése, emberi
kapcsolataik,
konfliktusaik és
megoldásaik
jellemzése.
Különböző népek
sztereotíp mozgóképes
ábrázolásának gyűjtése,
és abból „Filmszemle”
rendezése a
tanulócsoportban, a
gyűjtött ábrázolások
értelmezése.
Videojátékok és
hatásuk elemzése.
Erőszak a videojátékok
terén – példák gyűjtése,
elemzése.
Példák nem erőszakos
videojátékokra.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Kritikai gondolkodás
fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Empátia fejlesztése.
Etikai érzék
fejlesztése.
Önismeret,
önszabályozás.
Internetes
kommunikáció.

Megfigyelés,
ismeretszerzés.
Önismeret,
önszabályozás.

A globalizálódás és a
„világfalu” kialakulása,
ennek hatása a médiára, a
hírközlésre.

Kommunikáció.

Az internet felhasználási
lehetőségei.

Kapcsolat a
mindennapokkal.

A kommunikációs
szokások átalakulása.

Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
Kritikai gondolkodás
fejlesztése.

Internethasználat
közösen, adatok,
információk egyéni
felkutatása a
világhálón.
Internet-használati
szokások megfigyelése,
felmérése,
rendszerezése.
Internetes, papír alapú
illetve TV-s
hírműsorok, újságok
összehasonlítása, az
internetes hírközlés
jellemzőinek
összegyűjtése.

A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló ismerje a kommunikáció verbális és nonverbális formáit, értse ezek egymással való
kapcsolatát. Értse a kontextus szerepét az információ értelmezésében. Ismerjen audiovizuális
eszközöket, értse a mai életben betöltött szerepüket. Ismerje a fényképezőgép működésének
alapelvét. Ismerje a tömegkommunikáció jellegzetességeit, tudja, mi tekinthető médiumnak.
Ismerje a legfontosabb tömegkommunikációs csatornákat, azok sajátosságait, értse a közvetítő
közeg jelentőségét. Tudja, mi különbözteti meg a meggyőzést és a tájékoztatást, a hírt és a
véleményt. Ismerje a hír formai és tartalmi elemeinek összefüggéseit, a hírértéket növelő
tényezőket. A tanuló ismerje a nyomtatott sajtó, a rádiózás és televíziózás történetének, technikai
fejlődésének fontosabb állomásait, a főbb rádiós és televíziós műsorok jellegzetességeit. Tudja mi a
kapcsolat a reklám és a médium között, milyen szerepe van a hirdetéseknek a sajtó működésében. A
tanuló legyen tisztában az ábrázolás és a reprodukció közötti különbséggel. Ismerje a legfontosabb
filmtípusokat, műfajokat és alapfogalmakat, pl. beállítás, cselekmény, jelenet, beállítás, dialógus,
elbeszélés, legyen képes ezeket céljuk, tulajdonságuk szerint osztályozni, felismerni és leírni.
Ismerje a történetmesélés alapelemeit, pl. expozíció, fordulat, epizód, lássa az ok-okozati
viszonyokat a történetmesélésben.
Tudjon különbséget tenni az idő és tér különböző felhasználási módjai között.
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Legyen képes a korának megfelelő szövegek megértésére. A tanuló legyen képes az internet
segítségével adatokat gyűjteni, rendszerezni, felkutatni.
Ismerjen a legemblematikusabb filmtörténeti szereplők közül néhányat az angol nyelvterületről is
(pl. Charlie Chaplin). Az óravezetést angol nyelven is követni tudja és az egyes tevékenységeket
(adatgyűjtés, szituációs játékok, angol nyelvű filmrészletek elemzése) is aktívan végezze a teljes
tanév során.
Az egyes témákhoz kapcsolódó legfontosabb angol nyelvű terminológiáról (pl. film, újságcikk,
dokumentumfilm) számot adjon az alapítvány pedagógusai által elfogadott, korosztálynak
megfelelő szakszólista szerint.
Tankönyvek, segédletek:
Bármely akkreditált angol és magyar könyv használható tankönyvként, a témához illő egyéb
anyagok tanítási segédanyagként.
Ajánlott tankönyv:
Hartai László-Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret tankönyv és feladatgyűjtemény 8. KORONA Kiadó Kft.
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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. A 10-14 éves korosztály számára fontos kompetencia
az informatikai eszközök használata, információgyűjtés az internetről, levelek fogadása és küldése,
önkontroll és kritikus szemlélet kialakítása az internethasználat során.
VIII. 1. 1. Informatika
Bevezető
Programunkban az informatika tantárgynak kiemelt szerepe van. A laptop, ipad egyre nagyobb
mértékben kiváltja a tankönyveket, valamint az internet elengedhetetlen a kutatómunkákhoz is. A
számítógép használata olyan természetes a diákok számára, mint a toll és a papír használata. Az
érdeklődők számára lehetséges további délutáni informatika klub indítása is.
Az informatika nyelve az angol, ezért az oktatás során is az angol nyelv dominál. Párban oktatós
módszerrel hatékonyabb oktatást tudunk elérni, mivel egyszerre két pedagógus tud a gépek mellett
segíteni a gyermekeknek. Lehetséges az a megoldás is, hogy havonta egyszer összefoglalja a
diákokkal a külföldi pedagógus az angol nyelvű szakszavakat és a tanórákat a magyar szaktanár
tartja.
Az informatika órák mellett a felső tagozatban szakkört is biztosítunk, amelynek során
kiegészíthetik tudásukat és komolyabb készülést is lehetővé teszünk arra, hogy az általános iskolai
évek alatt, vagy a gimnázium során a tanulók letehessék az ECDL vizsga bizonyos moduljait.
A gyorsabb haladást informatika szakkör és klub keretében lehet biztosítani, melyek az ECDL
vizsga különböző moduljaira is felkészíthetnek.
Már ötödik osztálytól az internet aktív használóivá válnak a diákok azzal, hogy igen sok esetben az
egyes tantárgyak tananyagához az internetről keresnek ki információkat, gyűjtenek forrásmunkát.
A brit tantervben az informatika tantárgy (ICT – Information and Communication Technology)
elvárásai hasonlók. A Key Stage 2 és 3 szintet is figyelembe vettük a tantervek összevetésénél. A
brit rendszer szerint a Key Stage 3 szint tartalmazza a 11-14 éves korosztálynak készült tananyagot.
A brit informatika oktatási módszerek, elvárások, követelmények is arra fókuszálnak, hogy a
tanulók a mindennapi életben tudják a számítógép segítségét felhasználni.
Az informatika nyelve az angol, a tanórák lehetnek csak angol nyelvűek, vagy kétnyelvűek is. Az
iskola lehetőségeihez mérten lehet egy- vagy kétnyelvű bontott osztályos oktatási formát
megvalósítani.
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Jellemzők:
Az információs folyamatok minden eddig létezett társadalom kikerülhetetlen építő elemei voltak.
Nem létezhetett információ -áramlás, -feldolgozás és -tárolás nélkül a társadalom. A társadalmak a
technikai fejlettségük legmagasabb színvonalán biztosították ezen folyamatok működését. A
gazdaság és politika színterén kívül, tudományos és művészi információs szellemi termékek is
hasonlóan fontosak voltak a közösségek életében.
A 21. század elején kialakuló információs társadalom különösen abban tér el más társadalmaktól,
hogy az IKT (információs és kommunikációs technológia) gyors fejlődésével párhuzamosan
folyamatosan nő az információs termékek és szolgáltatások gazdasága, az adat (általános
értelemben) áruvá válik, és az információs szektor egyre több munkaerőt alkalmaz.
Célok és feladatok:
Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell
sajátítania a megfelelő információszerzési, - feldolgozási, - adattárolási, - szervezési és - átadási
technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait.
Az informatika műveltségterület keretében folyó oktatás, nevelés és fejlesztés célja, hogy
felkészítse a tanulókat az informatikai társadalom kihívásaira. Célunk, hogy a tanulók ne legyenek
kiszolgáltatva a gyorsan bővülő technikai eszközök körének, hanem ezen eszközök és folyamatok
szolgálják őket a munkaerőpiacon történő megjelenésük alkalmával.
Az informatika legyen része és támogassa a más műveltségi területeken megszerzett ismeretek
feldolgozását, bővítését. Színesítenie és élményszerűvé kell tennie az ismeretszerzés és feldolgozás
folyamatát.
Az iskolai oktatás keretei között biztosítani kell a sokféle informatikai eszköz és módszer
használatára való felkészülést is. E gyorsan változó, fejlődő területen nagyfokú az ismeretek
elavulása, ezért különösen fontos, hogy figyelmet fordítsunk az informatikai ismeretek folyamatos
megújítására (az egész életen át tartó tanulás koncepciója).
Az információ egyre inkább nyilvánossá, mindenki számára elérhetővé válik. A műveltségi terület
feladata a hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása azáltal, hogy képessé tesszük a
tanulókat az önálló információszerzésre és - feldolgozásra. Lehetőséget kell teremteni az egyéni
ütemű tanulásra, a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, a lemaradókkal és a tehetségekkel való
különleges foglalkozásra. A megváltozott információs környezetben nagyobb teret kell kapnia a
pedagógus információk közötti irányító szerepének, fejleszteni kell az önműveléshez szükséges
attitűdöket, képességeket és tanulási technikákat. A könyvtári informatikának fel kell készítenie a
tanulókat az információk elérésére, kritikus kiválasztására, feldolgozására és közlésére. Cél az
iskolai és más típusú könyvtárakban a könyvtári eszközökkel végzett tevékenységek gyakoroltatása,
tudatos és biztos használói magatartás kialakítása is. Ezen folyamatok fontos színtere az iskolai
hálózat.
Meg kell mutatni a tanulóknak, hogy az informatika nem öncélú. Minden eszköz és folyamat
megismerésekor más műveltségi területeken való alkalmazási lehetőségeit kell szem előtt tartani. A
tanuló ismerje fel, hogy az egyéb műveltségi területeken alkalmazott jelek, kódok a informatikában,
mint virtuális környezet vannak jelen és ez a környezet szemléletesen segít a megismerés
folyamatában (média informatika, infokommunikáció).
Az informatika műveltségterületen oktató pedagógusnak meg kell teremtenie a kapcsolatot a más
műveltségi területeken dolgozó pedagógusokkal, és segítenie kell azok munkáját.
A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt,
megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes
informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, készségeiknek és képességeiknek fejlesztését,
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alkalmazását más tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben és a munkában.
Cél olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén érezze, képes bekapcsolódni az egész világra kiterjedő
információs társadalomba.
A tanulók nagyobb számítógépes feladatok megoldása révén lehetőséget kapnak a csoportmunka
megismeréséhez a feladatok részekre osztásával, a társaikkal való kapcsolattartással a gépen
keresztül.
Nem felejthetjük el a papír alapú információtárolás óriási történelmi szerepét. Fontos, hogy a
tanulók tudják, hogy hogyan és mikor kell a nyomtatott információs technológiát alkalmazni. Nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulók legyenek tisztában a könyv és a sajtó jelentőségével és ki
tudják megválasztani az eszközt, amely a legmegfelelőbb a számukra adott körülmények között. A
számítástechnika – beleértve a médiainformatikát, a mobilkommunikációt és az internet-használatot
is – a könyvtári informatikával együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit.
Az informatika rohamos fejlődése a társadalmat átalakítja. Cél, hogy a tanulók az új
körülményekhez alkalmazkodni tudjanak. Tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, feldolgozás és – felhasználás etikai szabályait is.
Az informatikai eszközök használata veszélyeket is jelent. Meg kell ismerni az informatikai
környezet egészségünkre gyakorolt hatását és a túlzott számítógép-használat ártalmait.
Az értékelés elvei:
A tanulás hatékonyságának mérése elengedhetetlen. A nagyobb témák után összefoglaló
tudásfelmérés következik, amely gyakorlati feladatokból áll. Az értékelésben a legnagyobb
hangsúlyt azonban az informatikai eszközök gyakorlati alkalmazására kell fektetni. Az értékelésnél
azt a szempontot szükséges figyelembe venni, hogy a tanuló képes-e a tanult eszközt (hardver és
szoftver) a célnak megfelelően alkalmazni, döntést hozni és a csoportmunkában aktív része-e a
csapatnak.
Az objektív értékelés alapfeltétele, hogy a tananyag és az értékelési követelményszint
összhangban álljon egymással. Az objektivitást támogatja a gépen elvégezhető tevékenységek,
feladatok köre. A feladatok értékelésénél meg kell jelennie az önértékelésnek, akár program által,
akár tanári szóbeli irányítással támogatott módon. Az értékelésnek minden foglalkozás végén meg
kell jelennie, hogy a tanulók az elvégzett munkáról azonnal visszacsatolást kapjanak. A kreativitás
fejlődését segítő, probléma megoldó feladatok értékelésénél háttérbe kell szorulnia a technikai
eszköz alkalmazás értékelésének és ténylegesen az eszközhasználat változatosságát és színességét
kell értékelni, hogy a produktum mennyire valósította meg a kitűzött célt.
Az alkalmazott értékelési formák: Gyakorlati munka értékelése tartalmi szempontból, gyakorlati
munka értékelése formai szempontból, teszt ellenőrzés, témazáró összefoglaló tudás szintmérés.
Egy részről a pedagógusok közösen értékelik, hogy a feladatokat milyen eredményességgel tudja
elvégezni a tanuló, más részről az angol anyanyelvű pedagógus külön értékeli az angol nyelvű
szakterminológia megfelelő szövegkörnyezetben való helyes alkalmazását is.
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5. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakörök:
-Az informatikai eszközök használata
-Informatika-alkalmazói ismeretek
-Infotechnológia
-Infokommunikáció
-Információs társadalom
-Könyvtári informatika, médiainformatika
Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Hardver- és
szoftverkörnyezet.

Szabálykövetés.
Balesetmegelőzés.

Ergonómiailag
megfelelő
számítógépes
munkakörnyezet
bemutatása.
A számítógép és
perifériái
(billentyűzet, egér,
monitor,
lemezmeghajtók)
helyes használata.

A számítógépterem
rendjének, a gépek
balesetmentes
használatának
megismerése.
A billentyűzet és az egér
helyes használata. A
háttértárak (lemezek)
szerepének megértése.
Adott informatikai
eszközök kezelésének
gyakorlása.

Kommunikáció a
számítógéppel.

Szabálykövetés.
Megismerési
képességek
fejlesztése.
A számítógép
segítségével való
kommunikáció
képessége (interaktív
kapcsolat).
A fantázia (virtuális)
és valóságos világ
megkülönböztetésének képessége.

A jelek világa.
Az információ
megjelenési formái.
Titkosírások. Jelek a
számítógépen, a
grafikus felhasználói
felület.
Virtuális és valóságos
megkülönböztetése.
Eligazodás a
háttértárolókon és
könyvtárszerkezetben
. Internet hálózatának
elérése.
Programok futtatása.
A létrehozott adatok
mentése.

A valóság és a virtuális
világ különbségeinek
felfedezése. Különböző
alakban létező
információk megértése.
Azonos jelentés különböző
forrásból. Különféle jelek
értelmezése. Egyszerű
titkosírások készítése.
Háttértár és könyvtárak
váltása, könyvtárba való
belépés, mozgás a
könyvtárak között. Ismert
helyen lévő állomány
megkeresése. Be- és
kilépés az iskolai
hálózatba. Egyszerű
szimulációs programok
interaktív használata. A
számítógépes manuálisvizuális kommunikáció
gyakorlása programokkal.

Rajzos-szöveges

Döntési képesség

Bittérképes grafikai

Rajzok, ábrák készítése

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

dokumentumkészítés.

fejlesztése.
Önkifejezés.
Induktív
gondolkodás.
Szervezőképesség.
Esztétikai érzék
fejlesztése.
Minta alapján
különböző fajta írásos
dokumentumok
elkészítésének
képessége.

program alap
feladatainak
elsajátítása.
Eszközválasztás,
színmódosítás, rajzolt
jelek létrehozása,
átalakítása, ismétlése.
Az egér pontos
pozicionálása.

számítógéppel. Jelek,
szimbólumok rajzolása,
feliratozása.
Képek átalakítása
hozzárajzolással.
Előre elkészített feliratok,
rajzok, ábrák különböző
szempontokból való
rendezése.
Mentés és nyomtatás
segítséggel.

Szövegkészítés
számítógéppel.

Szabálykövetés.
Kreatív alkotó
képesség fejlesztése.
Kritikai készség,
szervezőképesség,
esztétikai érzék
fejlesztése.

A szöveg megfelelő
begépelése, javítása,
módosítása.
Formázási feladatok
elvégzése:
karakterformázás.

Szövegszerkesztő alap
szolgáltatásainak
megismertetése, egyszerű
meghívó, plakát készítése
Mentés és nyomtatás.

Multimédiás elemek Szabálykövetés.
Induktív és
szerkesztése.

A megtanult rajzi és Rajzoljon egyszerű
szöveges eszközök
színhelyet és készítsen
analógiás
együttes alkalmazása. leírást szöveggel és képpel
gondolkodás.
(étel, élőhely, vidámpark,
Kreativitás,
állatkert) aszerint, hogy
lényegkiemelés,
barátságos, közömbös
esztétikai érzék
vagy ellenséges.
fejlesztése.
Készítsen valóságos adott
Digitális kompetencia
témának megfelelő
fejlesztése.
színteret és fantázia
világot képben,
feliratozva és készítse el
ennek a színhelynek a
leírását is.
Szabálykövetés.

Témakörök
Problémamegoldás.

Képességek,
kompetenciák
Problémamegoldás.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

A multimédia
alapelemei: szöveg,
rajz, hang, zene,
fénykép, animáció és
és film különbségei.

Tananyag
Problémák felvetése

Különböző médiák
lejátszása. Képek
megtekintése, hangfelvétel
készítése és lejátszása.
Újság, mint média tartalmi
és szerkezeti elemeinek
megismerése.

Ajánlott
tevékenységek
Egyszerű problémák
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Induktív és deduktív
gondolkodás
fejlesztése.
Döntési képességek.
Valóságos és
képzeletbeli
szituációról leírás
képességének
fejlesztése.

és megoldása.
Problémák
informatikai jellegű
megfogalmazása. Az
algoritmus hétköznapi
fogalmának
megismertetése.

megfogalmazása.
Tervkészítés adott
folyamat leírására,
választások, döntések
és következményeik
megfigyelése.
Algoritmusok készítése
hétköznapi problémák
megoldására.

Algoritmizálás,
programozás.

Problémamegoldás.
Induktív és deduktív
gondolkodás
fejlesztése.
Döntési képességek.
Kísérletezés.
Tanuló környezetében
előforduló
tevékenységek
algoritmizálható
részeinek
megfogalmazásának
képessége.

Szabályozó eszközök
működésének és
hatásának
megfigyelése,
szimulációs és
oktatóprogramokban.

Hétköznapi
algoritmusok, térbeli
tájékozódási képességet
fejlesztő, egyszerű
algoritmusok készítése.
Egyszerű tárgyak
rajzolási folyamatának
leírása.
Mozgás a teremben,
irányítással.
Távirányítós autóval
szimulált közlekedési
helyzetek.

Adatok közlése és
keresése az
interneten.

Kommunikációs.
Életvezetési.
Információ szerzési és
feldolgozási
képességek.
Önfejlesztés.
Kapcsolat
teremtésének
képessége másokkal
az interneten.
Digitális
kompetencia.

Digitális tudásbázisrendszer használata.
Adatbázisok az
interneten (pl.
menetrend).
Céltudatos
információszerzés az
internetről.

Különböző forrásokban
(televízió, film,
könyv..) hasonló
tartalom
különbségeinek
szemléltetése.
Különböző tantárgyi
tartalmak megtekintése
a Digitális Tudásbázisrendszerben.
Közhasznú, és
szórakoztató
weboldalak
böngészése.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Internetes és
Kommunikációs.
mobilkommunikáció. Életvezetési.
Különbség tevésének
képessége
tudományos,
szórakoztató, stb.
tartalomszolgáltatók
között.
Médiumok
használatának
alapvető szabályainak
megértése.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Információátvitel
(telefon).
Az elektronikus
levelezés alapjai.

Telefonálás etikai
szabályai megismerése.
E-mail küldése és
fogadása.

Informatika
története.

Intellektuális,
kognitív.
Számítástechnika
történetének ismerete.

Az informatika
őstörténete,
információszerzés –
átadás, tárolás
őskorban, ókorban,
középkorban.

Érdekes történetek,
eszközök bemutatása.

Etika.

Önálló ismeretszerzés
képessége.
Életvezetési,
szabálykövető,
kritikai képességek
fejlesztése.
A programok és
adatok használatának
jogi és etikai alapjai.

Szabadon
felhasználható
(információ) források.
Személyes adatok.
Informatikai
eszközökkel
kapcsolatos etikai
kérdések.
A számítógépes
játékok és az internet
használatának
veszélyei.

MEK szabad
forrásainak
korosztálynak
megfelelő
megismerése.
Beszélgetés etikai
szabályokról. Beszélgetés a játékok
veszélyeiről. Beszélgetés a túlzott
informatikai
eszközhasználat
személyiségre
gyakorolt káros
hatásairól.

Könyvtár.

Kommunikációs,
döntési és lényeg
kiemelési képességek.
Az iskolai könyvtár
megfelelő
használatának
képessége.

Könyvtári
szolgáltatások.
Irányított forrás- és
információkeresés.
Könyvtári médiumok
megkülönböztetése és
irányított használata.

Tanulmányi feladathoz
keresőkérdések
megfogalmazása.
Megadott művek
irányított keresése és
tematikus gyűjtőmunka
a könyvtár
szabadpolcos
állományában.
Egyszerű irányított
forrás- és
információkeresés. A
médiumok
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
megkülönböztetése.
Különféle könyvtári
médiumok irányított
használata.

Média.

Tanulási képesség.
Digitális média
Önfejlesztés.
(eszközök).
Jártasság szerzése a
könyv- és médiatár és
az elektronikus
könyvtár
használatában.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Elektronikus könyv
kezelése, olvasása.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. A tanuló értse, hogy ugyanazt az
ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk. Tudjon különbséget tenni a valóság és a virtuális valóság
között. Tudjon alapszinten kommunikálni az adott programokkal. Tudjon tájékozódni a számítógép
könyvtárstruktúrájában. Képes legyen egyszerű ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal.
Tudjon alkalmazni alapvető formázásokat karakterekre.
A pedagógus a produktív munkát értékeli, az értékelés legfontosabb színtere az alkalmazás, a
tanuló azon képességének értékelése, hogy a céloknak megfelelően választotta az eszközt (virtuális
és hardver) a feladat megoldása érdekében és képes-e társaival együttműködni.
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6. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakörök:
- Az informatikai eszközök használata
- Informatika-alkalmazói ismeretek
- Infotechnológia
- Infokommunikáció
- Információs társadalom
- Könyvtári informatika, médiainformatika
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Hardver- és
szoftverkörnyezet.

Szabálykövetés.
Számítógép részeinek
rendeltetésszerű
használata.
Informatikai eszközök
működési elveinek
ismerete.

A számítógép és
perifériái
(billentyűzet, egér,
monitor,
lemezmeghajtók)
helyes használata.
Egyes informatikai
eszközök működési
elveinek bemutatása.

A billentyűzet és az
egér helyes használata.
A háttértárak (lemezek)
szerepének megértése.
Adott informatikai
eszközök kezelésének
gyakorlása.

Kommunikáció a
számítógéppel.

Szabálykövetés,
kommunikáció
fejlesztés.
Képesség interaktív
kapcsolat
fenntartására.
Operációs rendszer és
a legfontosabb
programok
alkalmazásának
képessége.
Program- és
adatvédelem
szabályainak
betartására való
készség és képesség.

Tároló eszköz
formázása,
használhatóságának
ellenőrzése
újraformázás nélkül.
Könyvtárszerkezet
kialakítása a
háttértárolón.
Kiválasztott
állományok másolása,
mozgatása,
átnevezése, törlése.
Vírus fogalma,
hatása. Multimédia
oktatóprogramok,
oktatási anyagok,
programok futtatása.
A létrehozott adatok
mentése.

Háttértár és könyvtárak
váltása, könyvtárba
való belépés, mozgás a
könyvtárak között.
Könyvtárszerkezet
kialakítása a
háttértárolón.
Kiválasztott
(Internetről letöltött
képek, szövegek)
állományok másolása,
mozgatása, átnevezése,
törlése.
Néhány vírus
tevékenységének
leírása, lehetőség
szerint víruskeresés
futtatása.
Be- és kilépés az
iskolai hálózatba.
Egyszerű
oktatóprogramok
interaktív használata.

Rajzos-szöveges
dokumentumkészítés.

Lényegkiemelés.
Döntési, narratív
modellalkotás,
esztétikai érzék.
A legalapvetőbb
szöveges-rajzos
dokumentumok
ismerete, ezeknek
tervek alapján
valólétrehozásának
képessége.

Bittérképes grafikai
program alap
feladatainak
elsajátítása.
Eszközválasztás,
színmódosítás, rajzolt
jelek létrehozása,
átalakítása, ismétlése.
A kitöltő eszközök
biztonságos
használata különböző
hatású felületek,
szövegek
létrehozására.

Rajzok, ábrák készítése
számítógéppel. Jelek,
szimbólumok rajzolása,
feliratozása.
Színekkel, kitöltési
effektusokkal
geometrikus elemekből
összerakott arcon,
alakon érzelmek
kifejezése.
Vágólap műveletek
gyakorlása.
Mentés és nyomtatás
segítséggel.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Multimédiás elemek Komplex információk A multimédia
kezelése.
alapelemei: szöveg,
szerkesztése.
Esztétikai érzék
fejlesztése.
Multimédiás
dokumentumok
szerkesztésének
képessége.

Adatbázisok,
adatok kezelése.

Komplex információk
kezelése,
lényegkiemelés,
analógiás
gondolkodás.
Rendszerezés.
Különféle adatok
(szöveges, hangzó,
képi) együttes
kezelésének
képessége. Különféle
formákban való
adatok felismerésének
képessége.
Adatokat különféle
formákban
megjeleníteni,
szemlélni, vizsgálni,
megkeresni, elérni
adatbázisból,
számítógépes
hálózatból.
Az ismeretek mögött
az adatbázis
jelentőségének
ismerete.
Problémamegoldás,
együttműködés.
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Különböző média
lejátszása. Képek
rajz, hang, zene,
megtekintése,
fénykép, animáció és hangfelvétel készítése
film különbségeinek és lejátszása.
megértése és a
Prezentációs program
különböző médiumok segítségével hangok,
egymáshoz rendelése. képek szövegek
egymáshoz rendelése.
A tartalom a korosztály
más tantárgyainak
aktuális
tanulmányaihoz
csatlakozik.
Táblázat szerepe, az
adatok
rendszerezésében,
szemléltetésében.
Egyszerű
diagrammok
összefüggéseinek
felismerése.

Adatok gyűjtése,
értelmezése,
csoportosítása,
rendezése. Az adatok
megjelenítése
különböző műveltségi
területeken.
Diagramolvasás
(időjárás, osztályzatok,
Közhasznú
más műveltségi
információforrások
területek, folyóiratok
használata.
diagramjai).
Digitális Tudásbázis- Beszélgetés a
rendszer használata. mindennapi élet
Nyitvatartási idő,
adatbázisainak
menetrend,
(személyi, iskolai,
moziműsor, időjárás- egészségügyi)
jelentés.
szerepéről.
Digitális Tudásbázisrendszer használata,
keresés az
adatbázisban.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Problémamegoldás.

Problémamegoldás,
lényegkiemelés,
döntési és kritikai
képességek.

Problémák felvetése
és megoldása.
Problémák
informatikai jellegű
megfogalmazása. Az
algoritmus hétköznapi
fogalmának
megismertetése.
Logikai műveletek
megismerése.

Egyszerű problémák
megfogalmazása.
Algoritmusok készítése
hétköznapi problémák
megoldására.

Algoritmizálás,
programozás.

Problémamegoldás,
lényegkiemelés,
döntési és kritikai
rendszerszemlélet
kísérletezés. Feladat
megoldására készített
algoritmus
megoldása.
A programok által
szolgáltatott válaszok
értelmezésének
képessége.

Feladatmegoldás
egyszerű
fejlesztőrendszerrel.
(LOGO)
Szabályozó eszközök
működésének és
hatásának
megfigyelése oktató
programokban.
egyszerű adat típusok
megkülönböztetése,
csoportosítása.

Hétköznapi
algoritmusok, térbeli
tájékozódási
képességet fejlesztő,
egyszerű algoritmusok
készítése.
Adott probléma
megoldásához készült
algoritmus
megvalósítása
számítógépen.
Oktató, szimulációs
programok használata,
adatfigyelés.

Adatok közlése és
keresése az
interneten.

Lényegkiemelés,
életviteli
önfejlesztés.
Információszerzés
képessége az
interneten.

Digitális Tudásbázisrendszer használata.
Adatbázisok az
interneten (pl.
menetrend).
Céltudatos
információszerzés az
internetről.

Különböző tantárgyi
tartalmak megtekintése
a Digitális Tudásbázisrendszerben.
Közhasznú, és
szórakoztató
weboldalak
böngészése.
Más műveltségi
területek, aktuális
témaköreihez
kapcsolódó
információgyűjtés.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Internetes és
Együttműködési
mobilkommunikáció. képesség.
Kapcsolat
létesítésének
képessége a hálózat
révén:
megkülönböztetés
képessége a
tudományos,
szórakoztató, stb.
tartalom szolgáltatók
között.

Tananyag
Az elektronikus
levelezés szabályai,
információ csere.

Ajánlott
tevékenységek
Csoport munkában
szétosztott feladatok
eredményeit
megosztani a csapat
tagokkal, e-mailben!

Informatika
története.

Narratív,
Az informatika
kommunikációs
története.
képességek.
Számítástechnika
történetének ismerete,
magyar tudósok
szerepének ismerete.

Érdekes történetek,
eszközök bemutatása.
Magyar tudósok rövid,
élményszerű
bemutatása.

Etika.

Életviteli,
szabálykövető
szociális képességek.
A programok jogi és
etikai alapjainak
ismerete.

MEK szabad
forrásainak
korosztálynak
megfelelő
megismerése.
Beszélgetés etikai
szabályokról
Beszélgetés a játékok
veszélyeiről, a túlzott
informatikai
eszközhasználat káros
hatásairól.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Szabadon
felhasználható
(információ) források.
Személyes adatok.
Informatikai
eszközökkel
kapcsolatos etikai
kérdések.
A számítógépes
játékok és az internet
használatának
veszélyei.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Könyvtár.

Együttműködési,
szabálykövető
képességek.
Könyvtár
állományegységeinek
és könyvtári
szolgáltatások
ismerete.
Tanulmányi
feladathoz
keresőkérdések
megfogalmazásának
képessége. Megadott
művek irányított
keresésének
képessége.

Könyvtár
állományegységei.
Könyvtári
szolgáltatások.
Irányított forrás- és
információkeresés.
Könyvtári médiumok
megkülönböztetése és
irányított használata.

Tanulmányi feladathoz
keresőkérdések
megfogalmazása.
Megadott művek
irányított keresése és
tematikus gyűjtőmunka
a könyvtár
szabadpolcos
állományában.
Egyszerű irányított
forrás- és
információkeresés. A
médiumok
megkülönböztetése.
Különféle könyvtári
médiumok irányított
használata.

Média.

Döntési képesség.
Digitális média
Jártasság szerzése a
(eszközök).
könyv- médiatár és az
elektronikus könyvtár
használatában
ismeretei bővítéséhez.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Elektronikus könyv
kezelése, olvasása.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló tudjon mappákat és fájlokat létrehozni, másolni, törölni. Tudjon szöveget karakter szinten
formázni és egyszerű dokumentumot készíteni. Legyen képes az egyszerű adat típusokat
megkülönböztetni, és közöttük az összefüggéseket felismerni. Tudjon használni néhány közhasznú
információforrást. Tudjon webhelyekre látogatni, és ott adott információt megkeresni. Küldjön és
fogadjon elektronikus leveleket. Legyen képes egyszerű, hétköznapi algoritmusokat értelmezni,
illetve végrehajtani. Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Tudja, hogy
milyen könyvtári szolgáltatásokat nyújt az iskolai könyvtár. Tudjon irányítással információt keresni
a segédkönyvekben és helyi adatbázisban. Legyen képes megkülönböztetni a főbb könyvtári
médiumokat.
A pedagógus a produktív munkát értékeli, az értékelés legfontosabb színtere az alkalmazás, a
tanuló azon képességének értékelése, hogy a céloknak megfelelően választotta az eszközt (virtuális
és hardver) a feladat megoldása érdekében. A tanár azt is értékeli, hogy a tanuló képes-e társaival
együttműködni és ismereteit megosztani. A tanár értékeli a témákhoz tartozó angol nyelvű
szakterminológia ismeretét is és az egyes feladatok angol nyelven való végrehajtásának képességét
is.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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7. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakörök:
- Az informatikai eszközök használata
- Informatika-alkalmazói ismeretek
- Infotechnológia
- Infokommunikáció
- Információs társadalom
- Könyvtári informatika, médiainformatika
Témakörök

Hardver- és
szoftverkörnyezet.

Képességek,
kompetenciák
Szabálykövetés
képessége.
Az intelligens
informatikai
eszközökkel
végzendő
balesetmentes munka
szabályainak
ismerete.
A számítógép
perifériáinak
rendeltetésszerű
használatának
képessége.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag
Ergonómiailag
megfelelő
számítógépes
munkakörnyezet
bemutatása.
A számítógép és
perifériái helyes,
célszerű használata.

Ajánlott tevékenységek
A számítógépterem
rendjének, a gépek
balesetmentes használatának
megismerése.
A billentyűzet és az egér
helyes használata. A
háttértárak (lemezek)
szerepének megértése. Adott
informatikai eszközök
kezelésének gyakorlása.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Kommunikáció a
számítógéppel.

Szabálykövetés
megismerési
képességek fejlesztése
Számítógéppel és más
intelligens
informatikai
eszközökkel való
kommunikációra
képesség. Operációs
rendszer használatára
való képesség,
alapvető beállítások
elvégzése.
Vírus keresésének és
irtásának képessége.
Tömörítő programmal
állományok ki - és
becsomagolásának
képessége.

A grafikus
felhasználói felület
környezeti beállításai.
Az állományrendszer
felhasználó szintű
ismerete.
Vírusok
csoportosítása és
víruskereső program
futtatása.
Tömörítés és
kicsomagolás.
Programok futtatása.
A létrehozott adatok
mentése.

A felhasználó környezet
testre szabása.
Háttértár és könyvtárak
váltása, könyvtárba való
belépés, mozgás a könyvtárak
között.
Vírusok hatása, víruskeresés,
napló állományok szerepének
bemutatása.
Állományok tömörítése és
kicsomagolása.

Rajzos-szöveges
dokumentumkészítés.

Döntési képesség
fejlesztése,
önkifejezés,
induktív gondolkodás,
esztétikai érzék.
A legalapvetőbb
szöveges-rajzos
dokumentumok
ismerete és minta
alapján a
megvalósítás
képessége.

Vektor grafikai
program alap
feladatainak
elsajátítása.
Eszközválasztás,
színmódosítás, rajzolt
jelek létrehozása,
átalakítása, ismétlése.
Az egér pontos
pozícionálása.
Rajzi objektum
fogalmának
tisztázása.

Rajzok, ábrák készítése.
Objektumok
tulajdonságainak
megváltoztatása.
Plakát, szórólap tervezés.
Mentés és nyomtatás.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Szövegkészítés
számítógéppel.

Képességek,
kompetenciák
Szabálykövetés,
kreatív alkotó
képesség,
kritikai gondolkodás
képessége,
esztétikai érzék
fejlesztése.
Formázó eszközök
használatának
képessége.
Egyszerű tipográfiai
megjelenések
alkalmazása.

Tananyag
A szövegszerkesztő
program felhasználó
szintű ismerete.
(Karakter, bekezdés,
képbeillesztés,
pozicionálás, táblázat
alapelemei,
tabulálás,hasábok,
iniciálék,
szimbólumok).

Szövegszerkesztő
segítségével létrehozható
írásos dokumentumok
létrehozása, melyhez
tartalom más műveltségi
területek ismeretanyaga.
Forrás lehet az interneten
található anyag is. Mentés
és nyomtatás.

A multimédiás
dokumentumok
képesség,
létrehozása,
kritikai gondolkodás szerkesztése
képessége,
prezentációs program
együttműködés,
segítségével. Táblázat
komplex információk szerepe, az adatok
kezelése,
rendszerezésében,
lényegkiemelés,
szemléltetésében.
analógiás
Egyszerű diagramok
gondolkodás
létrehozása,
fejlesztése.
módosítása.
Rendszerezés.
Egyszerű képletek
Bemutató
létrehozása,
készítésének
elsősorban
képessége
matematikai, fizikai
multimédiás
számítások.
eszközökkel.

Faliújságok, oktatási
bemutatók létrehozás, más
műveltségi terület
ismeretanyagával. Szöveg,
kép, animáció együttes
alkalmazása tanári
irányítással.
Csoportmunkában
adatgyűjtés.

Problémamegoldás,
Közhasznú
együttműködés,
információforrások
életvezetési képesség. használata.
Digitális Tudásbázisrendszer használata.

Adatok gyűjtése, értelmezése,
csoportosítása, rendezése. Az
adatok megjelenítése,
egyszerű számítási
műveletek.
Mindennapi élet adataiból
diagramok készítése.
Nyitvatartási idő, menetrend,
moziműsor, időjárás-jelentés.
Digitális Tudásbázis-rendszer
használata, keresés az
adatbázisban.

Multimédiás elemek Szabálykövetés,
kreatív alkotó
szerkesztése.

Adatok kezelése.
Adatbázisok.

Ajánlott tevékenységek

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Problémamegoldás.

Problémamegoldás,
induktív és deduktív
gondolkodás
fejlesztése.
Döntési képességek,
önállóan probléma
felvetésének
képessége.

Problémák felvetése
és megoldása.
Problémák
informatikai jellegű
megfogalmazása.
Tervezés,
dokumentálás.

Egyszerű problémák
megfogalmazása.
Tervkészítés adott folyamat
leírására, választások,
döntések és következményeik
megfigyelése.
Algoritmusok készítése
matematikai, fizikai
problémák megoldására.

Algoritmizálás,
programozás.

Problémamegoldás,
induktív és deduktív
gondolkodás
fejlesztése.Döntési
képességek,
rendszerszemlélet,
oksági gondolkodás,
modellalkotás.
Természettudományos
anyag
algoritmizálható
lépéseinek
meghatározási
képessége.
Problémamegoldás
során döntési és
választási helyzetben
összefüggések
felismerésének
képessége.Adatok és
eredmények
kapcsolatának
befolyásolásának
képessége a célnak
megfelelően.

Algoritmus készítés,
egyszerű problémák
megoldására formális
leíró nyelven.
(Mondatszerű leírás,
folyamatábra).
Fejlesztői környezet
bemutatása.
Adatbevitel,
feldolgozás
folyamatának
egyszerű bemutatása.

Szekvenciák létrehozása,
értékadás, számítás, átalakítás
és az eredmény megjelenítése
egy fejlesztő környezetben.

Adatok közlése és
keresése az
interneten.

Kommunikációs,
életvezetési,
információ szerzési és
feldolgozási
képesség.
Önfejlesztés.
Hatékony és célszerű
információkeresés
képessége az
interneten tematikus
kulcsszavas
kereséssel.
Irányítással a
tudományos és

Digitális Tudásbázisrendszer használata.
Adatbázisok az
interneten (pl.
menetrend).
Céltudatos
információszerzés az
internetről.

Különböző forrásokban
(televízió, film könyv...)
hasonló tartalom
különbségeinek
szemléltetése.
Különböző tantárgyi
tartalmak megtekintése a
Digitális Tudásbázisrendszerben.
Közhasznú és szórakoztató
weboldalak böngészése

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

áltudományos
tartalmak
megkülönböztetéséne
k képessége
Internetes és
Kommunikációs,
mobilkommunikáció. életvezetési
képességek
fejlesztése.
Önfejlesztés.
Szervezőképesség.
A lehetőségek közül a
leghatékonyabb
információcserélő
eszköz
kiválasztásának
képessége.

Informatika
története.

Kapcsolattartás,
információcsere
változatos
eszközökkel.

Különböző szituációs
feladatok az ismeret
átadására.

Ismeretek az
Eszközök és azok
Érdekes történetek, eszközök
információs eszközök hatása az emberek, és bemutatása
hatásáról a különböző a társadalom életére.
korok, társadalom
fejlődésében.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Etika.

Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Önálló ismeretszerzés
képessége.
Életvezetési,
szabálykövető,
kritikai képességek
fejlesztése.
A különböző
programok
használatának jogi és
etikai alapjainak és a
túlzott informatikai
eszközhasználat káros
hatásainak ismerete.

Szerzői jogok.
Biztonság.
Hitelesség.
A számítógépes
játékok és az internet
használatának
veszélyei.

Szerzői jogi kifejezések
keresése az Interneten.
MEK szabad forrásainak
korosztálynak megfelelő
használata.
Beszélgetés etikai
szabályokról.
Beszélgetés a játékok
veszélyeiről.

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Könyvtár.

Kommunikációs,
döntési és lényeg
kiemelési képesség.
Önfejlesztés.
Rendszeres és
készségszintű
könyvtárhasználat.

Könyvtári
szolgáltatások.
Irányított forrás- és
információkeresés.
Könyvtári médiumok
megkülönböztetése és
irányított használata.

Tanulmányi feladathoz
keresőkérdések
megfogalmazása.
Megadott művek
irányított keresése és
tematikus gyűjtőmunka
a könyvtár
szabadpolcos
állományában.
Forrás- és
információkeresés. A
médiumok
megkülönböztetése.
Különféle könyvtári
médiumok használata.

Média.

Tanulási képesség,
önfejlesztés.
Jártasság szerzése a
könyv- és médiatár
kezelésében.

Digitális média
rendszerező,
információ- kapcsoló
eszközeinek
megismerése
(szótár, lexikon,
enciklopédia) és az
internet.

Elektronikus
könyvtárban
eligazodás, (városi,
megyei, országos
könyvtárakban).
Elektronikus könyv
kezelése, olvasása.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

478

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló legyen képes a számítógép perifériáit kezelni. Tudjon tájékozódni a számítógép
könyvtárstruktúrájában. Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok
egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását. Ismerje és tudja kezelni a multimédia
alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang). Tudja használni az elektronikus levelezés
alapszolgáltatásait. Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat
készíteni. Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon
információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten. A fenti
feladatokat angol nyelven is végre tudja hajtani.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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8. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakörök:
- Az informatikai eszközök használata
- Informatika-alkalmazói ismeretek
- Infotechnológia
- Infokommunikáció
- Információs társadalom
- Könyvtári informatika, médiainformatika
Témakörök
Hardver- és
szoftverkörnyezet.
Szabálykövetés,
informatikai eszközök
használati
szabályainak
betartásának
képessége,
balesetmentes
eszközhasználat

Képességek,
kompetenciák
Perifériák
rendeltetésszerű
használatának
képessége.
A
számítógép és
perifériái helyes,
célszerű használata.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag
Mindennapi be és
kiviteli perifériák
működési elvének
bemutatása.
Különleges
perifériákról
adatletöltés folyamata
(telefon,
fényképezőgép,
scanner).
Egyéb
szoftverkörnyezet
bemutatása

Ajánlott
tevékenységek
Hálózati programok
futtatása.
Adott informatikai
eszközök kezelésének
gyakorlása
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Kommunikáció a
számítógéppel

Szabálykövetés,
megismerési képességek
fejlesztése.
Számítógéppel,
multimédiás eszközökkel
interaktív kapcsolat
tartásának képessége.
Operációs rendszer
használatának és
környezeti beállításának
elvégzésének képessége.

A grafikus
felhasználói felület
környezeti beállításai.
Az állományrendszer
felhasználó szintű
ismerete.
Vírusok
csoportosítása és
víruskereső program
futtatása.
Tömörítési eljárások
elvének bemutatása
Programok futtatása.
A létrehozott adatok
mentése.

Rajzos-szöveges
dokumentumkészítés.

Döntési képesség
fejlesztése,
önkifejezés,
együttműködés,
esztétikai érzék
fejlesztése.
Csoportmunkában új
médiás eszköz
létrehozásának
képessége.

Összetett grafikai
Írott képes és szöveges
feladatok elsajátítása. médium tervezése,
létrehozása
csoportmunkában
irányítással.
Mentés és nyomtatás.

Szövegkészítés
számítógéppel.

Szabálykövetés,
kreatív alkotó képesség,
kritikai gondolkodás
képessége. Esztétikai
érzék, eszközök önálló
használatára való
képesség.

Szövegszerkesztő
készségszintű
ismerete.
Kördokumentum
létrehozása.
Tartalomjegyzék.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Ajánlott tevékenységek
A felhasználó környezet
testre szabása.
Egyéb operációs
rendszerek bemutatása.
Vírusok hatása,
víruskeresés, napló
állományok szerepének
bemutatása.
Állományok tömörítése
és kicsomagolása

Szövegszerkesztő
segítségével létrehozható
írásos dokumentumok
létrehozása.
Tartalom más műveltségi
területek ismeretanyaga.
Forrás lehet az internet
hálózata.
Mentés és nyomtatás.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A multimédiás
Multimédiás elemek Szabálykövetés,
kreatív alkotó képesség, dokumentumok
szerkesztése.

Faliújságok, oktatási
bemutatók létrehozása,
kritikai gondolkodás
létrehozása,
más műveltségi terület
képessége.
szerkesztése
ismeretanyagával.
Együttműködés,
prezentációs program Szöveg, kép, animáció
esztétikai érzék.
segítségével.
együttes alkalmazása.
Vázlat, terv
Prezentációs program Sablonok, minták
készítésének, képi,
rajzi,
tervezése létrehozása.
hangzó és szöveges
szövegszerkezeti,
média alkalmazásának
képi, animációs
képessége más tantárgyi lehetőségeinek
tartalmak bemutatására. megismerése.

Adatok kezelése.

Komplex információk
kezelése,
lényegkiemelés,
analógiás gondolkodás.
Más tantárgyak
adatainak feldolgozására
való képesség.

Táblázat szerepe az
adatok
rendszerezésében,
szemléltetésében.
Diagramok
létrehozása,
módosítása.
Egyszerű függvények
létrehozása,
számítások elvégzése.
A matematikai, fizikai
és kémiai számítások
élményszerű
feldolgozása.

Adatok gyűjtése,
értelmezése,
csoportosítása,
rendezése. Az adatok
megjelenítése, egyszerű
számítási műveletek.
Mindennapi élet
adataiból diagramok
készítése.

Adatbázisok.

Problémamegoldás,
együttműködés,
életvezetési képesség

Közhasznú
információforrások
használata.
Digitális Tudásbázisrendszer használata.

Nyitvatartási idő,
menetrend, moziműsor,
időjárás-jelentés.
Digitális Tudásbázisrendszer használata,
keresés az adatbázisban.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Problémamegoldás.

Problémamegoldás
induktív és deduktív
gondolkodás fejlesztése.
Döntési képességek.
Önálló problémafelvetés
képessége.
Problémamegoldás során
a választások, döntések
és azok következményei
közötti összefüggések
felismerésének
képessége.

Problémák felvetése
és megoldása.
Problémák
informatikai jellegű
megfogalmazása.
Tervezés,
dokumentálás.

Egyszerű problémák
megfogalmazása.
Terv készítés adott
folyamat leírására,
választások, döntések és
következményeik
megfigyelése.
Algoritmusok készítése
matematikai, fizikai
problémák megoldására.

Algoritmizálás,
programozás.

Problémamegoldás,
induktív és deduktív
gondolkodás fejlesztése.
Döntési képességek.
Természettudományos
anyag algoritmizálható
lépéseinek
felsorolásának
képessége.
Adatok és eredmények
kapcsolatát a célnak
megfelelő változtatási
képessége.
A fejlesztő rendszer
alkalmazásával egyszerű
programozási feladatok
megoldása.

Algoritmus készítés,
egyszerű problémák
megoldására formális
leíró nyelven.
(Mondatszerű leírás,
folyamatábra).
Fejlesztői környezet
bemutatása.
Adatbevitel,
feldolgozás
folyamatának
egyszerű bemutatása.

Felsorolások,
elágazások, ciklusok
létrehozása, értékadás,
számítás, átalakítás és az
eredmény megjelenítése
egy fejlesztő
környezetben.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

483

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök
Adatok közlése és
keresése az
interneten.

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Kommunikációs,
életvezetési
információ szerzési és feldolgozási képességek.
Hatékony és célszerű
információkeresés
képessége az interneten,
tematikus kulcsszavas
kereséssel is.

Digitális Tudásbázisrendszer használata.
Adatbázisok az
interneten (pl.
menetrend).
Céltudatos
információszerzés az
internetről.
Elektronikus
kereskedelem, üzlet,
ügyintézés
lehetőségeinek
ismertetése.

Különböző forrásokban
(televízió, film, könyv..)
hasonló tartalom
különbségeinek
szemléltetése.
Különböző tantárgyi
tartalmak megtekintése a
Digitális Tudásbázisrendszerben
Kereskedelmi,
ügyintézői weboldalak
látogatása.

Kapcsolattartás,
információcsere
változatos
eszközökkel.

Különböző szituációs
feladatok az ismeret
átadására.
Beszélgetés és bemutató
/ kooperatív
csapatmunka, ötletbörze
az internet mindennapi
életben való
felhasználhatóságainak
lehetőségeiről.

Internetes és
Kommunikációs,
mobilkommunikáció. életvezetési képességek.
Szervezőképesség.
A lehetőségekből a
leghatékonyabb
információcserélő
eszköz kiválasztása.

Informatika
története.

Intellektuális, kognitív.
Információs eszközök
hatásairól különböző
korokban, a társadalom
fejlődésében.

Eszközök és azok
Érdekes történetek,
hatása az emberek, és eszközök bemutatása.
a társadalom életére.

Etika.

Önálló ismeretszerzés
képessége.
Életvezetési,
szabálykövető,
kritikai képességek
fejlesztése.
A programok
használatának jogi, etikai
alapjainak és a túlzott
informatikai
eszközhasználat
veszélyeinek ismerete.

E-kereskedelem, eügyintézés, e-bank
hatása a társadalomra.
Fogyasztói
viselkedést
befolyásoló tényezők.
Viselkedési
szabályok.
A számítógépes
játékok és az internet
használatának
veszélyei.
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lehetőségek és hatásuk
az emberekre.
Beszélgetés a játékok
veszélyeiről.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Könyvtár.

Kommunikációs,
döntési és lényeg
kiemelési képességek.
Önfejlesztés.
Iskolai könyvtár
készségszintű
használata.

Könyvtári
szolgáltatások.
Irányított forrás - és
információkeresés.
Könyvtári médiumok
megkülönböztetése és
irányított használata.
Könyvtár
kódrendszerének
alkalmazása.

Direkt és indirekt
kereső és tájékoztató
módszerek
alkalmazása az
információ
keresésben.
A tanulmányi
problémának
megfelelő médium
kiválasztása és
feldolgozása a
forrásfelhasználás
algoritmusának és
etikai szabályainak
alkalmazásával.
Különféle könyvtári
médiumok használata.

Média.

Tanulási képesség.
Önfejlesztés.
Rendszeres
ismeretbővítés a
könyv -, médiatár és
az elektromos
könyvtár
használatával.

Digitális média
rendszerező,
információ kapcsoló
eszközeinek
megismerése
(szótár, lexikon,
enciklopédia) és az
internet.

Elektronikus
könyvtárban médiák
keresése, (városi,
megyei országos
könyvtárakban).
Elektronikus könyv
kezelése, olvasása.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban.
Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzos-táblázatos dokumentumot készíteni.
Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon
megjeleníteni. Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. Tudjon a szakjelzet
ismeretében a szabadpolcon műveket keresni. Legyen képes – segítséggel – a tárgyi katalógust
használva egyszerű keresési feladatokat megoldani. Tudjon forrásokra hivatkozni.
Tankönyvek, segédletek:
Tankönyvként bármely akkreditált könyv használható. Tanítási segédletként igen sok angol nyelvű
kiadvány felhasználható, amik nagyon színes, a számítógépes programokat a tanulók számára is
érthető, élvezetes formában közvetítik, pl. végigkövetik az egyes lépéseket a gyermekkel, ahogyan
egy plakátot készít.
Például: Computer Science, Oxford Reading Tree sorozat, Oxford University Press.
Angol nyelvű tankönyvként például négy éven keresztül használható:
KS3 – Information and Communication Technology-Letts Publishers
A haladóbb tanulóknak, ezen kívül az intenzívebb informatika szakkörökhöz az ECDL vizsgára
felkészítő tananyagok használhatók angol és magyar nyelven.
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IX. 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.
Elősegíti, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra,
beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Nemcsak az egyén létérdeke, hogy okos döntéseket tudjon
hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé is. Ezért is kell az
iskolai nevelés során kellő figyelmet fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos
képességek fejlesztésére, és a személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos
gazdálkodás képességének kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak,
szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között. A fogyasztóvédelem ilyen módon
szervesen épül be tantervünkbe.
Az életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület ad teret legjobban a gazdasági nevelésnek, a
vállalkozói kompetencia fejlesztésének.

XI. 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület
Régen mialatt a lányok felnőttek, meg kellett tanulniuk a konyhával,a tejgazdasággal és a kamrával
kapcsolatos fortélyokat. Mire kirepültek a családi fészekből, hogy a saját otthonukat megalapítsák,
már minden szükséges tudást elsajátítottak, amit a háztartás vezetése vidéken megkívánt. Az olyan
ünnepek, mint a húsvét, a betakarítási ünnep, a hálaadás (külföldön) és a karácsony az év jeles
napjai voltak mindenki számára és ezek az alkalmak nem csak vallási ünnepek voltak, hanem a
mindennapi nehéz, verejtékes munka jutalmai is egyben.
A Tudor-kori Angliában például a költő és író Thomas Tusser különösen népszerű volt: az „Ötszáz
tanács a jó gazdálkodáshoz” és a „Gazdaaszonyok figyelmébe” című könyvének javaslatai, ötletei
közszájon forogtak a gazdák és gazdaasszonyok körében. Abban a korban, amikor a könyv luxusnak
számított, rigmusok könnyítették meg észben tartani a hasznos ismereteket és a jó tanácsokat. Bár a
babonáknak és a folklórnak természetesen megvolt a maga szerepe a vidékiek életében, a falusi
lakosság általában realista volt és túlságosan elfoglalt, hogy varázslással és bűbájjal, mágikus
szerekkel foglalatoskodjon. Ez jórészt a doktorok és sarlatánok területe volt, akiknek a kúrái igen
gyakran sokkal veszélyesebbek voltak, mint maga a betegség. A vidékiek előnyben részesítették az
egyszerű orvosságokat, amelyeket a ház asszonya maga készített a kamrájában. Ha egyszer azonban
mi is ráébredünk, hogy milyen értékesek az otthon készült befőttek és más ételek, rájövünk arra is,
hogy a régi étkek és orvosságok sokkal inkább ésszerűségen, mint babonákon alapultak.
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A középkorban Angliában és Magyarországon is a kolostorok voltak a tudás tárházai,
letéteményesei és a szerzetesek közül kerültek ki a pincemesterek. Ők voltak felelősek azért, hogy a
közösség számára előteremtsék az ételt és az italt, amelyre egész évben szükségük volt. Mesterei
voltak a termesztésnek,a betakarításnak és a tartósításnak. Az akkori emberek élete rövid volt, de a
szerzetesek többnyire jobban tápláltak és sokkal egészségesebbek voltak, mint a lakosság. A
pincemester gyógy- és kultúrnövényekkel, fűszerekkel, sókkal, ecetekkel és olajokkal kapcsolatos
ismereti úgy gyarapodtak, ahogyan a más földrészekről származó új növények és ételízesítők
ismertté váltak. A felhasználás módját, illetve megfigyeléseiket feljegyezték: ezek tekinthetők a
modern receptkönyvek elődjének.
Az I. Erzsébet korabeli Angliában a nemesasszonyok körében szokássá vált, hogy leírják a háztartás
vezetésével kapcsolatos fortélyaikat egy könyvbe, hogy azokat s következő generációkra
hagyományozhassák. Ezek a könyvek recepteket tartalmaztak, továbbá egyszerű orvosságok,
kozmetikumok és mérgek, „varázsszerek”, potpourrik és fényezőanyagok leírását; közülük sokat mi
is ismerünk és a szekrényünk fiókjában őrzünk még manapság is. Ahogyan az írás és az olvasás
ismerete mind többek számára elérhetővé vált, a receptírás hagyománya még szélesebb körben
elterjedt és a családok és barátok generációi adták egymásnak a családi recepteket, hogy az
éléskamra mindig tele legyen finomságokkal. Csak a viktoriánus időkben, amikor vaskos kötetek
jelentek meg, mint például „Mrs. Beeton: A háztartás vezetésének nagykönyve”, került ez a tudás a
családoktól a „szakértők” kezébe: ettől fogva misztikus levegő kezdte körülvenni ezeket az
ismereteket és többé már nem volt mindennapjaink általános tudásának része.
A Technika és életvitel tantárgyon kívül szabadidős kézműves szakkör során vezetjük be a diákokat
a vidéki életvitel szépségeibe.
Az életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területen a technika tantárgyon belül tanulnak a
tanulók az egyes háztartási teendőkről. További kiemelt fejlesztési feladat a gazdasági nevelés,
amely során az egyes háztartásokban a pénz kezeléséről, beosztásáról tanulnak a tanulók, ami a
fogyasztóvédelem fontos elemét is képezi.
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XI. 1. 1. Technika és életvitel
Bevezető
Az életvitel, más néven technika tantárgyat szintén két nyelven tanítjuk, elsősorban párban tanítós
módszerrel. Lehetséges a tantárgy csak angol nyelven való tanítása is. Mivel a tantárgy elsősorban
készségtárgy, igen kis angol nyelvi szókinccsel, lehetséges projekt jelleggel, bizonyos órákon csak
az angol nyelvű kifejezések elsajátíttatására épülő tevékenységek tartása és a többi tanóra magyar
nyelven tartása is. A tantárgyat angol nyelvű vagy kétnyelvű délutáni kézműves vagy háztartástan
foglalkozásokkal lehet kiegészíteni (például egy szertár éléskamraként való berendezése és
megtöltése a saját készítésű finomságokkal).
A tanterv ismeretanyaga elméleti és gyakorlati jellegű ismeretek ötvözete. A balesetvédelmi
szempontok miatt a tantárgy tanításánál csoportbontás javasolt. Amennyiben a csoportbontás
megvalósítható, úgy lehetséges, hogy az osztály egyik felében angol anyanyelvű, másik felében
külön teremben magyar pedagógus foglalkozzon a tanulókkal. A csoportbontásos formában az a
változat is megvalósítható, amikor magyar pedagógusok vannak az osztály mindkét felében, viszont
a tanév során bizonyos tanórákon angol anyanyelvű pedagógusokkal kizárólag a tananyag angol
nyelvű szóanyagát gyakorolják a tantervbe illő tevékenységek végzése közben. A teljes tanévek
során szereplő összes témakörben, minden fontos angol nyelvi kifejezésnek kell szerepelnie a
tananyagban. Az alapítvány az egyes témakörökhöz vonatkozóan angol-magyar nyelvű szószedettel
segíti a pedagógusokat és a diákokat.
A Brit tantervben a Design and Technology név alatt szerepelnek a tantárgyi tartalmak és
követelmények.
A tantárgyat az alapítvány egy délutáni szakkörrel egészíti ki, amikor a tanulók az évszaknak
megfelelő tevékenységeket végzik a régi háztartási, kertművelési, betakarítási szokásokat követve.
A szakkör célja, hogy a tanulók a lehető legjobban a természet ősi ritmusa szerint éljenek és a régi
vidéki életvitel szépségeit megtapasztalják.
Az angol és magyar nyelvű szakkör a természetismeret tantárgy egyes témaköreit is követi, éppen
ezért mindkét tantárgyból a pedagógusok egyeztetni tudnak, hogy a tantárgy témaköreinek
megfelelően milyen tevékenységek javasoltak még a szakkörön, melyek a tanórai tananyagot
nagyon jól kiegészítik a gyakorlatban. Természetesen emellett a délelőtti tanóráknak is ugyanolyan
tevékenyeknek kell lenniük, a délutáni szakkör nem mentesíti a délelőtt tanító szaktanárokat az
érdekes, cselekedtető tanórák tartásáról.
Jellemzők:
Olyan időket élünk, amikor a technikai fejlődés felgyorsult és nagyon gyakran bukkannak fel újabb
és újabb technikai eszközök, amiket meg kell tanulnunk használni. Ezek az eszközök pillanatok
alatt életünk szerves részévé válnak, átalakítva életmódunkat. A fiataloknak ehhez az állandóan
változó technikai környezethez kell megtanulniuk viszonyulni. Az elméleti ismeretek mellett
gyakorlati tapasztalatokra és a mindennapokban való eligazodásra is szükségük van. A technika és
életvitel tantárgy ebben próbál segítséget, alapvető ismereteket és tapasztalatokat nyújtani a tanulók
számára. Összekapcsolja a tanult ismereteket és tartalmakat a mindennapi élettel.
A technika és életvitel tantárgy komplex és változatos tartalmakat és tevékenységformákat foglal
magába, és ez készségek, kompetenciák komplex fejlesztését is jelenti.
A technika és életvitel tantárgy tanterve a NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületét
dolgozza fel. A tanterv kidolgozásánál a kétnyelvű oktatásra való tekintettel a magyar szokások
mellett az angolszász kultúra mindennapjainak speciális elemei is megjelennek.
A tanterv témái néhány nagyobb egységbe rendeződnek: otthon, háztartás I. -II. közlekedés, munka
világa, technika I-II.. Ezek a nagy témák sokféle, egymástól különböző területet fognak össze, így
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egy témakör alapos vizsgálatakor egyszerre sokféle ismeret és megközelítési mód jelenik meg. A
NAT által megadott témakörök (munkakultúra, termeléskultúra, háztartáskultúra, környezetkultúra
közlekedéskultúra, gazdálkodáskultúra, egészségkultúra, biztonságkultúra, fogyasztói kultúra,
szabadidő-kultúra, információs kultúra, pályaorientáció) adják az általunk megadott témakörök
alapját és feldolgozásának szempontrendszerét is. Az e tantervben megjelenő tagolás a feldolgozás
gyakorlati megvalósítását tartja szem előtt.
Az alapozó szakaszban (5-6. osztály) az életkori sajátosságoknak megfelelően a konkrét
mindennapi élet, mikrokörnyezet, család szokásainak elemzésére, vizsgálatára kerül sor. Minden
fontos témakör megjelenik benne a tanulók otthoni környezetének vizsgálatán keresztül. Így az
iskolai feladatok a saját otthonuk és háztartásuk megfigyelésére épít, azt értelmezi és ezen keresztül
ismerteti meg a tanulót a NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületének témaköreivel.
A fejlesztő szakaszban (7. osztály) a jelenségek tágabb összefüggésekbe helyezése, nagyobb
rendszerek vizsgálata, felkészítés a felnőtt életre, annak problémáira, külvilág felé fordulás a
tematika jellemzője. Ennek megfelelően e második szakaszban kerül tárgyalásra a munka világa és
a nagy közműrendszerek működése is.
A Technika I-II. bevezető-alapozó illetve rendszerező-összegző jellegű tananyagrészek. A Technika
I. az ember átalakító tevékenységéről, anyagokról és tervezésről, a Technika II. a technika
történetéről és technikai rendszerekről, gépekről szól.
A technika tanórákon igen gyakran nyílik lehetőség arra, hogy a természetismeret (például
iskolakertnél komposztáló készítése) vagy történelem (őskori történelem tanulásánál dárda, íj, nyíl
készítése) vagy egyéb tantárgyak tananyagához kapcsolódva történjen tárgykészítés, ami projekt
jellegű oktatást, tantárgyközi szemlélet megvalósulását segíti elő.
Célok és feladatok:
A technika és életvitel tantárgy legfontosabb célja, hogy a tanulók praktikus ismeretekre és
tapasztalatokra tegyenek szert a technika, a mesterséges környezet formálása, működtetése terén.
Fontos, hogy fejlődjön a tanulók konstruáló készsége, megtanuljanak eszközökkel, szerszámokkal,
gépekkel dolgozni, anyagokat megmunkálni, formálni. Képesek legyenek a tervszerű, átgondolt
munkára.
A technika és életvitel tantárgy tanulása során megismerkednek a tanulók a technikai rendszerekkel,
gépekkel, megismerik és értelmezik az otthoni környezetet és háztartást.
Másik fontos célja e tárgynak a tanulók tudatos fogyasztói magatartásának, a helyes táplálkozási és
fogyasztási szokásoknak a kialakítása.
Tantárgyunk lehetőséget ad a különböző tantárgyakban tanult tartalmak összekapcsolására a
mindennapi élettel és a tanultak rendszerezésére.
Az anyagokkal való közvetlen találkozás révén a környezettudatosság és a racionális, gazdaságos
anyag - és energiafelhasználás kialakítása is célja a technika és életvitel tantárgynak. Szinte minden
témakörhöz szervesen hozzátartozik a takarékosság, az erőforrásokkal való átgondolt gazdálkodás
kérdésköre. Ennek jelentőségét a legjobban mindenki a saját otthonában, háztartásában érzi.
Célunk megismertetni a tanulókkal sokféle szakmát és munkaformát, hogy legyen képük a munka
világáról.
Az értékelés elvei:
A Technika és életvitel tantárgy tanításánál és értékelésénél is hangsúly kerül a gyakorlatra.
Lehetőség szerint ne az elméleti tananyagok számonkérése domináljon, hanem a tanulók folyamatos
gyakorlati tevékenységének komplex értékelésére kerüljön sor. Minél komplexebb egy tevékenység,
annál több szempontot lehet és kell is az értékelésénél figyelembe venni. Értékelésünk árnyaltabb
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lesz, ha több szempontot érvényesítünk benne. Az egyes szempontok szerint külön értékelünk egy
munkát, és ezeket a rész-értékeléseket összegezzük valamilyen módszerrel (átlagolás vagy
összegzés).
Az értékelés szempontjait a tanulókkal előre közöljük.
Az osztályzatokkal történő osztályzás mellett hangsúlyt kell kapnia a szöveges és szóbeli
értékelésnek. A gyakorlati tevékenységek természetes, értékes módszere az órai gyakorlati
tevékenységeket kísérő formatív értékelés, a biztatás, a segítő kritikai megjegyzések sorozata. Mivel
erre rendszeresen sor kerül, a tanárok minden tanuló fejlődését figyelemmel kísérhetik, egyúttal az
egész osztály teljesítményéről is képet kaphatnak.
Minden feladat esetében fontos, hogy annak céljával tisztában legyenek a tanulók (akkor is, ha nem
kerül sor osztályzásra), az értékelés szempontjai a feladat céljaiból vezethetők le. Elsősorban azt
kell értékelni egy-egy munkában, amit célként megjelöltünk. Az értékelés fontos szabályai közé
tartozik továbbá, hogy csak azt mérjük, ami mérhető és ami a feladat alapján lehetséges.
Értékelési szempontok lehetnek például: Pontos mérés mm-pontossággal; a méretmegadás helyes
alkalmazása; az anyagok és eszközök, szerszámok helyes alkalmazása, használata; szabályok
ismerete és alkalmazása; tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása; önállóság; egyéni megoldások
keresése; alaposság, kidolgozottság, koncentrált munkavégzés; összefüggések meglátása, megértése
stb.
A tanulóknak az angol nyelvű óravezetést is követniük kell és az egyes témakörökhöz tartozó
kulcsszavak (pl. számla, háztartás) megfelelő szövegkörnyezetben való használatáról is számot kell
adniuk. Az egyes projekteknél, kooperatív csapatmunkáknál angol nyelven is teljesítményt kell
nyújtaniuk (például reklámszöveg írása angolul vagy adatgyűjtés az interneten). Angol nyelvi,
helyesírási hibáért nem kaphat a tanuló a tantárgyi tartalomra vonatkozó pontlevonást. A szaktárgyi
tudást, a tanórákon, tárgykészítésben, projektekben, csapatmunkákban való aktív részvételt mindkét
pedagógus értékeli, majd az angol nyelvű szakterminológia használatát az angol anyanyelvű
pedagógus külön értékeli.
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5. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakörök:
-Technika
- Otthon
Témakörök
Természetes és
mesterséges
környezet.
(Technika)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A társadalmi és a
természeti környezet
összefüggéseinek
megismerése.
Felkészítés a
mesterséges
környezetben való
tájékozódásra.
Eligazodás a
technikai
környezetben,
összevetve az emberi
igényekkel és
lehetőségekkel.
Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Tananyag
Természetes környezet.
Technikai környezet.
Az ember átalakító
tevékenysége.

Ajánlott
tevékenységek
Természetes és
mesterséges környezet
összehasonlítása.
Az ember és a természet
kapcsolatáról
beszélgetés.
Az ember és az állatok
eszközhasználatának
összehasonlítása.
Az ember védekezése a
környezet hatásai ellen.
A természetes környezet
és a technika
kapcsolatának
felfedezése konkrét
esetekben.
Az emberi szükségletek
és igények meghatározó
szerepe a társadalmi, a
gazdasági és a technikai
fejlődésben.
Anyagforrások,
megújuló, nem
megújuló készletek.
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Témakörök
Tervezés,
ábrázolás,
modellezés,
makettezés.
Munkaszervezés.
(Technika)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Algoritmikus
gondolkodás
kialakítása.

Tananyag
Műszaki ábrázolás,
axonometria, vetületi
ábrázolás.

A műveleti
algoritmus szakszerű
követése.

Tervezés.

Önálló munkaszervezés, munkamegosztás
kialakítása.

A mérési pontosság
jelentősége a technikában.

A gyakorlati
tapasztalatra és tanult
tudásra épülő forma-,
anyag-, szerkezet- és
eljárásismeret.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Komplex
információk kezelése.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.

Műveleti algoritmus.

Makett és modell szerepe
és különbségei a valóság
megismerésében.
Egyszerűbb metszeti
ábrázolás készítése.
Munkaszervezés.

Ajánlott
tevékenységek
Egyszerű
axonometrikus és
vetületi rajzok készítése
és olvasása.
Tervezés és vázlatrajz
készítése. A
méretmegadás helyes
alkalmazása.
Egyszerű műszaki rajz
készítése a műveleti
algoritmus betartásával.
Ház makettjének
készítése, lakás
modellezése.
A terv alapján modell
elkészítése.
A problémahelyzet
megfogalmazása
szóban, írásban, rajzban
és modellben.
Mérés mm, illetve 0,1
mm-pontossággal.
A számítógép
alkalmazási lehetőségei
a tervezési
folyamatokban,
tervezőprogramok
használata.
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Témakörök

Anyagok.
(Technika)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A munkavégzéshez
szükséges elemi
kézügyesség,
eszközhasználati
jártasság,
anyagminőség iránti
érzék.
Az anyag, forma,
funkció és esztétikum
összefüggésének
felismerése.
Lényeges jegyek
felismerése
modellalkotás
kapcsán.
A műveleti
algoritmus szakszerű
követése a tervezései
és a kivitelezési
folyamatban.
Tapasztalatszerzés az
anyagok
felhasználása,
átalakítása,
állapotmegóvása
terén.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Anyagok fizikai és vizuális
jellemzői, az anyagok
csoportosítása.

Az anyagok
csoportosítása, az
anyagok érzékelhető
tulajdonságainak
megállapítása.
Tulajdonság, funkció,
helyettesítés,
cserélhetőség
szempontjainak
megállapítása.
Fizikai, kémiai,
mechanikai szempon-tú
csoportosítás.
Anyagok funkciók
szerinti csoportosítása.
Anyagkiválasztás
tulajdonság és funkció
összefüggéseinek
alapján az előnyök és
hátrányok mérlegelése.
A textilanyagok
egyszerű vizsgálati
módszerei. Nemezelés,
szövés, hímzés
készítése.
A fa szerkezetének
vizsgálata. A fa
hibáinak, betegségeinek
bemutatása.
Fa-megmunkálási
gyakorlat.
Műanyag tárgyak
vizsgálata, elemzése
A fémek technológiai
tulajdonságai, ötvözet,
ötvözés, acélgyártás,
alumíniumgyártás,
anyagvizsgálatok:
szakító-, hajlító-, nyíróés fárasztóvizsgálatok.

Természeti és feldolgozott
(átalakított) anyagok.
Az anyagvizsgálatok elemi
módszereinek
megismerése.
Az anyagok
formálhatósága,
alakíthatósága,
felhasználása.
Egyszerű alapanyagok
alakítása, kéziszerszámok
kezelése.
Textilanyagok érzékelhető
tulajdonságainak
megállapítása,
csoportosítása (növényi,
állati eredetű és
mesterséges szálas
anyagok).
A fa tulajdonságai, a
faanyagok vizsgálata.
A műanyagok érzékelhető
tulajdonságai.
A fémek technológiai
tulajdonságai és
alkalmazásaik.
Az egyes anyagokat
feldolgozó szakmák
megismerése: ács, asztalos,
üveges, keramikus,
varrónő, fröccsöntő.
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Témakörök
Lakóépületek.
(Otthon)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Egyszerű emberi
szükségletek
felismerése és a
technikai lehetőségek
belátása.
Technikai
összefüggések
megértése ábrákról.
A rendeltetésnek, a
formának, valamint a
készítési eljárásnak
megfelelő megoldás
felismerése.
Eredményes műveleti
sorrend betartása az
alkotófolyamatban.
Térbeli tájékozódás.
Lényeges jegyek
felismerése
modellalkotás
kapcsán.
Technikai
összefüggések
meglátása az ábrából.
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Tananyag
A lakás funkciói és
szerkezete, térszükséglet.
Angolszász és hazai
lakóépület-típusok.
Amerikai
könnyűszerkezetes
házak, indián tipik, stb.

Ajánlott
tevékenységek
Otthoni környezet
felmérése, jellemzése
kérdőív, feladatlapok
segítségével.
Alaprajzok készítése
lakásokról, házakról.

Esztétikai és ergonómiai
jellemzők.

Újságok, szaklapok
képeinek vizsgálata.

Az otthon, a lakóház,
mint közvetlen környezet
megismerése, elemzése,
modellezése.

Modellezés, makettezés.
Emberi hajlékok
fejlődésének
szemléltetése.

A földrajzi és éghajlati
viszonyok és az építkezés A piaci kínálat kritikus
megítélése, minősítése.
összefüggéseinek
felismerése.
A házépítéssel
kapcsolatos szakmák
A házépítés menete.
összegyűjtése, jellemzése.
A házépítéssel
kapcsolatos szakmák
(építész, statikus,
kőműves, ács,
tetőfedő…).
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Témakörök
A lakótér
helyiségei.
(Otthon)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Tájékozódás, térbeli
eligazodás
fejlesztése.
Téralakítás,
térszervezés
összehangolása az
emberi igényekkel és
lehetőségekkel.

Tananyag
A lakás jellemzői,
funkciói, belső terei, a
részek kapcsolatai.
A lakótér helyiségei:
nappali, konyha,
fürdőszoba, WC,
hálószoba, dolgozószoba,
gyerekszoba, tároló,
előszoba.

Problémamegoldás,
Típusok, szokásos
kreativitás fejlesztése. megoldási lehetőségek
(pl. amerikai konyha,
Tapasztalatok
közös WCfürdőszoba…).
gyűjtése és
rendszerezése.
Erkély, balkon.
Kapcsolat a
Lépcsőház.
mindennapi élettel.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Pince, padlás.

Ajánlott
tevékenységek
Otthoni környezet
felmérése, jellemzése
kérdőív, feladatlapok
segítségével.
Újságok, szaklapok által
bemutatott lakások
vizsgálata.
Kombinált funkciójú
helyiségek előnyeinek és
hátrányainak vizsgálata.
Lakás tervezése adott
méretű, formájú és
tájolású alapterületre.
Pince és padlás szokásos
használati módjainak
feltérképezése.
Tetőtér hasznosítása.

Komplex
információk kezelése.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
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Témakörök
Közművek,
energia, komfort.
(Otthon)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Technikai problémák
felismerése és
megfogalmazása.
A kulturáltan használt
technika előnyeinek
és szépségeinek
felismerése.
Otthon található
technikai eszközök és
megoldások
biztonságos,
szakszerű, önálló
kezelése.
A lakás elektromos
hálózatának
megértése,
biztonságos,
szakszerű
működtetése.
Eligazodás a
technikai
környezetben,
összevetve az emberi
igényekkel és
lehetőségekkel.

Tananyag
Energiafelhasználás
arányai a lakásban.
Elektromosság.
Az elektromos rendszer.
Az elektromos rendszer
működése, az elektromos
áram szolgáltató rendszer
és a lakás, mint
elektromos rendszer.
Elektromosság
biztonságos használata.

Energiaszükséglet
csökkentésének
lehetőségei, a „passzív
ház” fogalma.
Házak hőszigetelése,
helyiségfűtés
minimalizálásának
lehetőségei.
Víz, gáz.
Csatorna, szemét,
szelektív
Kapcsolat a
hulladékgyűjtés.
mindennapi élettel
Energiatakarékos
Logikus
lakások.
gondolkodás, okA víz-, gáz-,
okozati
villanyszerelő munkája.
összefüggések
Biztonságos
megértése.
gázfogyasztás alapelvei.
ÖsszefüggésGázfogyasztás jellemző
felismerő képesség
tulajdonságai, palackos
fejlesztése.
gáz és vezetékes gáz
Komplex
különbségei.
információk kezelése. Komfort és életmód.
Tudatos fogyasztói
Fogyasztóvédelmi
magatartás
ismeretek a témakörrel
kialakítása.
kapcsolatosan.
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Ajánlott
tevékenységek
Otthoni környezet
felmérése feladatlapokkal.
A házak hőszigetelése.
Példák ésszerű energiafelhasználásról.
Ismerkedés a megújuló
energiaforrásokkal
(napelem, szélenergia,
bioenergia), új ötletek
keresése ( pl. fűtés pelletkazánnal).
Ivóvíz jellemzőinek
vizsgálata,
ivóvízfogyasztás
szokásainak felmérése.
Hulladékok
csoportosítása.
Gyakorlat hulladékok
újrahasznosítására,
játékos tárgy (pl. öltözék)
készítése hulladékokból.
Fogyasztásmérők
vizsgálata.
Komfortfokozatok
eltéréseinek vizsgálata,
komfort és életmód
kapcsolata (pl. angol WC
, bérház közös WC
helyisége…).
Projekt:
Más kultúrákban élő
családok életmódjának,
otthonuk „komfortjának”
vizsgálata, ezzel
kapcsolatos szokásaik,
technikai megoldásaik.
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Témakörök

Anyagok a
lakásban.
(Otthon)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Közvetlen
tapasztalatszerzés
anyagokkal,
tapasztalatok
rendszerezése.
Anyagok
tulajdonságainak
felhasználása, tudatos
alkalmazása.
Önismeret,
önszabályozás.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Az anyagok fizikai és
vizuális jellemzői és
felhasználási területei a
lakásban:

Otthoni környezet
felmérése, jellemzése
kérdőív, feladatlapok
segítségével.

Fa.

Az egyes anyagok
szokásos felhasználási
területei a lakásban.

Fém.
Kő.
Kerámia, csempe,
porcelán.

Kreatív megoldások
keresése anyagok nem
szokványos használatára a
lakásban.

Textil.
Kapcsolat a
mindennapi élettel
Logikus
gondolkodás, okokozati
összefüggések
megértése.

Műanyag.

Biztonsági problémák az
egyes anyagok esetében.

Üveg.
Bútorszövetek,
ruhaanyagok vizsgálata.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Komplex
információk kezelése.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök
Lakberendezés.
(Otthon)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Lakókörnyezet
tudatos alakítása.
Technikai problémák
felismerése és
megfogalmazása.
Lakás helyiségeinek
berendezése
összehangolva az
emberi igényekkel és
lehetőségekkel.

Tananyag
Funkcionalitás, stílus,
térszervezés,
burkolatok.
Igények, funkciók (pl.
tárolás).
Nyílászárók, árnyékolás,
világítás.
Bútorok, berendezési
tárgyak.
Anyagok, textúrák,
színek.

Lakberendezési
tapasztalatok gyűjtése Különböző funkciójú
és rendszerezése.
helységek berendezése.
Önismeret,
önszabályozás.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Logikus
gondolkodás, okokozati
összefüggések
megértése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Komplex
információk kezelése.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
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Lakberendező, belső
építész.

Ajánlott
tevékenységek
Otthoni környezet
felmérése, jellemzése
feladatlapokkal.
A lakásban megjelenő
anyagok vizsgálata,
jellemzése (fa, kő, üveg,
textil…).
Kísérletezés
színhasználattal és
mintákkal a lakásban, a
színek és minták térérzetmódosító hatásának
tudatos alkalmazásával.
Adott tér berendezési
lehetőségeinek vizsgálata
alaprajzon (pl. mágnestáblán lakberendezők által
használt alaprajzi
szimbólumokkal).
Adott térben különböző
világítási módok,
világítórendszerek
összehasonlítása.
Mesterséges és
természetes világítás
összehasonlítása.
Burkolatok jellemzői,
előnyeinek és
hátrányainak vizsgálata.
Nyílászárók típusainak,
előnyeinek és
hátrányainak vizsgálata,
az angol területek
legelterjedtebb megoldása
(felfelé tolható ablak).
Árnyékolás.
Tárgykészítés.
Lakberendezési újságok
alapján stílusok.
Szakmák: pl. kárpitos,
burkoló.
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Témakörök
Növények a
lakásban.
(Otthon)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A szobanövények
összehangolása az
emberi igényekkel és
lehetőségekkel.
Eligazodás a
növények
gondozásával
kapcsolatos feladatok
között.
Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése a
növények gondozása
terén.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Szobanövények.

Növények közös
gyökereztetése,
Szobanövények
csíráztatása , palánta
gondozása.
nevelése, ültetése,
átültetése. (Integráció a
Szobanövények szerepe a természetismeret
lakásban.
tantárggyal.)
Szobanövények szakszerű
gondozása: portalanítása;
szellőztetés, öntözés,
átültetés; gondozás.
Növények funkciója a
lakásban.

Kapcsolat a
mindennapi élettel.

Kreatív megoldások
növények alkalmazására a
lakásban.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Vegyszer nélküli
növényvédelem
bemutatása.

Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
Környezettudatosság
fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Kert.
(Otthon)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A kertek fajtáinak,
funkciójának
megismerése.

Tananyag
A kert funkciói,
kerttípusok (pl.
angolkert).

A kertalakítás
összehangolása az
emberi igényekkel és
lehetőségekkel.

Talajművelés, a talaj
vizsgálata.

Eligazodás a kert
gondozásával
kapcsolatos feladatok
között.

Zöldségnövények a
konyhakertben, jellemzői
és környezeti igényei.

Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése a
növények gondozása
és a kerti munkák
terén.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Problémamegoldás,
kreativitás fejlesztése.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
Környezettudatosság
fejlesztése.
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Kerti növények és
gondozásuk.

A növények fejlődése.
Kerti szerszámok.
Anyagok a kertben.
Kerttel kapcsolatos
szakmák.

Ajánlott
tevékenységek
A kert funkcióinak,
fajtáinak összegyűjtése,
vizsgálata. Iskolakert,
komposztáló készítése.
Ismerkedés kerti
növényekkel, ültetés,
gondozás. (Tantárgyi
kapcsolat:
természetismeret.)
Projekt:
Az angolkert bemutatása.
Konyhakerti zöldségek
vizsgálata, ültetésük és
gondozásuk szempontjai.
Kerti munkák
megismerése, kipróbálása.
Kerti szerszámok
használata (gereblye,
fűnyíró…).
Árnyékolás.
Kertben található és a
gondozáshoz használt
anyagok vizsgálata (fa,
fém, kavics, kő, üveg,
műanyag, műtrágya).
Iskolakert gondozása.
Szokásos és kreatív
megoldások keresése.
Kerti grill, tűzrakóhely
telepítésének szempontjai.
Vegyszer nélküli
növényvédelem
bemutatása.
Kerttel kapcsolatos
szakmák megismerése pl.
kertész, kerttervező.

501

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök
Állatok a lakásban
és a ház
környékén.
(Otthon)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése.
A kisállatok
tartásának
összehangolása az
emberi igényekkel és
lehetőségekkel.
Felelősségérzet
fejlesztése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.

Ajánlott
tevékenységek

Tananyag
Kisállatok, háziállatok
tartása.
Kisállatok gondozása.
Akvárium, terrárium,
kalitka.

A tanulócsoport
kisállattartásának
felmérése kérdőíves
módszerrel.
Lakásban vagy kertben
tartható állatok gyűjtése,
csoportosítása.
Legelterjedtebb állatok
(kutya, macska, hal)
gondozásának alapelvei.
Projekt:
Egy szabadon választott
(ritkább) állatfaj
gondozásának alapelvei,
módszerei, az állat
igényeinek jellemzése.
Az állattartás tárgyi
kellékei: póráz, kalitka,
akvárium.
Látogatás egy kisállatkereskedésbe, interjú
készítése a kereskedővel
az emberek állattartási
szokásairól.
A kisállattartás veszélyei
(allergia, állat agresszív
viselkedése, rongálás,
betegség).
Az állattartás etikai
problémái, felelőssége.
Beszélgetés az állatok
szaporodásáról.
Az állatokkal kapcsolatos
foglalkozások gyűjtése és
jellemzése: pl. állatorvos,
állatgondozó, kisállatkereskedő,
kutyakozmetikus

.
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Témakörök
Lakókörnyezet.
(Otthon)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Eligazodás a
környezetben,
összevetve az emberi
igényekkel és
lehetőségekkel.
Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Tájékozódás, térbeli
eligazodás
fejlesztése.
Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Környezeti nevelés.

Tananyag
Település, falu, kerület…
Angolszász és hazai
településtípusok.

Ajánlott
tevékenységek
Projekt:
A lakókörnyezet
felmérése, jellemzése
kérdőív, feladatlapok
segítségével
csoportmunkában.
A lakókörnyezetről
ismertető kiadvány
szerkesztése a
lakókörnyezet
jellemzőinek adott
szempontok szerinti
bemutatásával.
A lakókörnyezet előnyös
és hátrányos
tulajdonságainak
vizsgálata, közös
fejlesztési terv
kidolgozása
csoportmunkában.
Újságok, prospektusok,
útikönyvek segítségével
különböző jellegű
lakókörnyezetek
vizsgálata, előnyök,
hátrányok elemzése.
Az otthon, a lakóház, a
falu, a város mint
közvetlen környezet
megismerése, elemzése,
modellezése.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A lakás biztonsága. A lakás biztonsági
(Otthon)
megoldásainak
megértése, szakszerű
működtetése.
Eligazodás a
technikai
környezetben,
összevetve az emberi
igényekkel és
lehetőségekkel.
Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Tananyag
Veszélyforrások (tűz,
beázás, betörés).
Biztonsági berendezések,
megoldások
(zárak, riasztók,
füstérzékelő, poroltó,
rácsok).
Kisgyerekek biztonsága.
Biztosítás, biztonsági
kockázatok.
Karbantartás szerepe a
veszélyforrások
csökkentésében.
Biztonsággal kapcsolatos
szakmák.

Ajánlott
tevékenységek
A személyes
lakókörnyezet felmérése,
jellemzése kérdőív,
feladatlapok segítségével.
Zárak típusainak
vizsgálata, különböző
mechanikus zárak
szétszerelése és
összerakása,
mechanikájuk megértése.
Adott tér áttervezése
kisgyerekek számára.
Biztosítási kérdőív közös
kitöltése, elemzése.
Biztonsággal kapcsolatos
szakmák vizsgálata pl.
biztosítási szakember,
lakatos, tűzoltó.

Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló ismerje a lakást alkotó helyiségek funkcióit, célszerű kialakítási módjait.
Legyen képes egyszerű lakótér berendezésére, a lakás otthonossá tételére.
Tudjon egyszerű axonometrikus és vetületi rajzokat olvasni és készíteni.
Ismerje a méretmegadás elemeit és tudja értelmezni azokat.
Ismerje az anyagok érzékelhető tulajdonságait és az anyagvizsgálatok elemi módszereit.
Tudja a használt eszközöket és szerszámokat szakszerűen használni.
Tudja az otthont, a lakóházat, a falut, a várost mint közvetlen környezetet
elemezni, modellezni.
Ismerje a lakások helyiségeinek funkcióit és szokásos berendezésüket.
Ismerje a közmű-szolgáltatások fajtáit, jellemzőit.
Ismerje a lakás villamos berendezéseit és tudja helyesen használni. Ismerje az elektromos
áram használatának veszélyforrásait és ismerje a veszélyek elkerülésének módjait.
Értse az energiafogyasztás racionális csökkentésének szükségességét, ismerjen
lehetőségeket az energiatakarékos működésre.
Ismerje a növények gondozásának legfontosabb alapelveit és szempontjait.
Tudja a hulladékokat szelektíven gyűjteni és tárolni.
Ismerje a témákhoz kapcsolódó legfontosabb kulcsszavakat és azokat megfelelő
szövegkörnyezetben tudja használni angolul: pl. szelektív hulladékgyűjtés.
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6. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakörök:
- Háztartás
- Közlekedés
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Témakörök
Munkaszervezés.
(Háztartás)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Célszerű gazdálkodás
a munkával és idővel.
Felelősség a
rendszeres napi
feladatok ellátásában.
Tájékozottság az
elemi szolgáltatások
használatában.
Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.

Háztartási gépek.
(Háztartás)

A lakáskultúrában
használt technika
előnyeinek és
szépségeinek
felismerése.
A háztartási gépek
biztonságos,
szakszerű kezelése.
A biztonságos
használat
gyakorlatának
kialakítása.
Felelősségérzet
kialakítása.
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Tananyag
A háztartás feladatai, a
háztartási munkák
fajtái.
Munkamegosztás a
családban régen és ma.
A munka elosztásának
aránya a családban, a
helyes megoldás
kiválasztása.
A munkafolyamatok
elemzése.
Környezetbarát
munkavégzés.

Ajánlott tevékenységek
Otthoni szokások felmérése,
jellemzése kérdőív,
feladatlapok segítségével, a
kapott adatok
összehasonlítása.
A háztartási
munkafolyamatok
megfigyelése, időmérés.
A háztartási munka
szervezésének elemzése.
Munkaterv készítése adott
feladatok elosztására.
Szituációs játékok.
A háztartási munkák
megszervezésének célszerű
módjai, a teljesítőképesség
alakulása a nap folyamán és
ennek figyelembevétele, a
munka ésszerűsítésének
lehetőségei.

Projekt:
Önálló témakutatás alapján
valamely távoli kultúra
szokásainak bemutatása a
háztartási munka családi
elosztása területén.
A higiénikus testápolás és
öltözködés.
A mi kultúránk
Otthoni környezet felmérése,
jellemző háztartási
jellemzése kérdőív,
gépei: fridzsider,
feladatlapok segítségével.
mosógép, gáz- vagy
Időszalag készítése a
villanytűzhely,
legelterjedtebb háztartási
robotgép, cirko,
mosogatógép, porszívó, gépek megjelenésének,
hajszárító, számítógép, elterjedésének bejelölésével.
Használati utasítások közös
tv, rádió, DVD, CD,
vizsgálata, értelmezése,
telefon.
használat megtanulása.
A háztartási gépek
A gépek használatának
szerepe.
előnyei és lehetséges
Technikatörténet: a
hátrányai.
legjellemzőbb
háztartási gépek
megjelenésének ideje.
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Témakörök
Közlekedési
eszközök.
A közlekedés
rendszere.
(Közlekedés)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Elemi tájékozottság a
közlekedési eszközök
működésében.
A városi és vidéki
közlekedés
különbségének
felismerése.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.

Tananyag
Közlekedési eszközök:
autó, hajó, bicikli,
autóbusz, troli,
repülőgép, helikopter…
Közlekedési eszközök
csoportosítása,
jellemzői.
A közúti, légi, vízi és
vasúti közlekedés
rendszere.
A városi és a vidéki
közlekedés.
A gépjárművek
osztályozása.
Környezetkímélő
közlekedési eszközök.
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Ajánlott tevékenységek
Közlekedési eszközök
megismerése, történeti
áttekintése, működésük
modellezése.
Városi közlekedési
eszközök; vidéki
közlekedési eszközök; a
jövő közlekedési eszközei:
utazás repülőgépen.
A közlekedés és a szállítás
eszközeinek
tanulmányozása.
Projekt:
Milyen lesz a jövő hazai
közlekedése?
Gyűjtőmunka: Repülőgépes
utazás szokásos menete.
Ábrakészítés az egyes
fázisok szemléltetésére.
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Témakörök
A közlekedés
szabályai.
A közlekedés
veszélyei.
(Közlekedés)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A közlekedésben való
biztonságos és
felelősségteljes
részvétel.
A
gyalogosközlekedés
szabályainak
alkalmazása a
gyakorlatban.
Az utazással
kapcsolatos helyes
magatartásformák
elsajátítása.
Szabályismeret,
szabályalkalmazás a
biztonságos
közlekedéshez.
A közlekedési
helyzetek helyes
megítélése.
Felelősség a
közlekedésben.

Tananyag
A közlekedés célja.
A közlekedési
partnerkapcsolat.
A városi és vidéki
közlekedés
sajátosságainak
ismerete.
Közlekedési szabályok.
a közúti közlekedés
szabályai; a
kerékpározás forgalmi
szabályai.
A szabályok
betartásának
szükségessége.
Gyalogos közlekedés.
Tömegközlekedés.
Közlekedési
magatartás.
A közlekedés jellemző
veszélyhelyzetei.
Biztonságos
közlekedés.
Országos hívószámok:
mentők, tűzoltók,
rendőrség.

Ajánlott
tevékenységek
A gyalogos közlekedés
általános ismereteinek
szemléltetése.
A városi és vidéki
gyalogosközlekedés
különbségének elemzése.
A közlekedési rendszer
részeinek bemutatása.
A tömegközlekedés utazási
szabályainak összegyűjtése.
A tömegközlekedés
szabályainak gyakorlati
alkalmazása.
Élő forgalmi helyzetek
megfigyeltetése, azok
elemzése..
Veszélyhelyzetek
felismerése és elkerülése.
A gyalogosok, a
kerékpárosok, a
segédmotoros-kerékpárosok
és a személygépkocsivezetők közlekedési
veszélyeinek megbeszélése.
Balesetet megelőző
magatartás gyakoroltatása
és elsajátítása.

Kapcsolat a
mindennapi élettel.
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Témakörök
Kerékpáros
közlekedés.
(Közlekedés)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Biztonságos
kerékpáros
közlekedés.
Veszélyek
felismerése és
elkerülése a
kerékpáros
közlekedésben.
Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.

Tananyag

Kerékpáros közlekedés. A kerékpáros közlekedés
szabályainak gyakorlása
Helyes
(tanpályán).
magatartásformák
Kerékpáros közlekedési
kerékpározáskor.
szituációk megoldása.
A kerékpározás
forgalmi szabályai.
A kerékpár működése,
karbantartása, a
kerékpározás
technikája.
A kerékpáros
közlekedést
befolyásoló
körülmények.
Kerékpár szerkezete,
karbantartása.
Kerékpáros közlekedés
veszélyei.
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Ajánlott tevékenységek

Kerékpáros
vezetéstechnikai
gyakorlatok tanpályán.
A kerékpáros közlekedést
befolyásoló körülmények
(láthatóság, elvakítás), a
kerékpáros magatartás
(védekező, előrelátó,
vezetés) vizsgálata.
A közúti közlekedés
szabályainak elemzése.
A közlekedési szabályok
helyes megítélése.
A kerékpáros közlekedés
szabályainak kiterjesztése.
Gyakorlatok a kerékpározás
szabályainak alkalmazására.
A kerékpár szerkezete,
karbantartásának
bemutatása.
A kerékpáros közlekedés
jellemző veszélyforrásainak
összegyűjtése, elkerülésük
lehetőségeinek vizsgálata,
helyzetelemzések.
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Témakörök
Környezettudatoss
ág a
közlekedésben.
(Közlekedés)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Technikai problémák
felismerése és
megfogalmazása.
Eligazodás a
technikai
környezetben,
összevetve az emberi
igényekkel és
lehetőségekkel.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.

Tananyag
A közlekedés káros
környezeti hatásai
(levegőszennyezés,
zajártalom).
A közlekedési
eszközök
környezetkímélő
használata.

Ajánlott tevékenységek

Projekt-munkák
A tömegközlekedés
levegőszennyező hatásairól
tájékoztatás.
A környezet-szennyezés
elkerülésének
lehetőségeinek feltárása.
Környezettudatos
közlekedési formák,
módszerek.

Környezettudatos
gondolkodás
fejlesztése.
A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló ismerje a lakás tisztán tartásának alapelveit és alapvető eszközeit. Ismerje a következetes
és rendszeres testápolást. Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani.
Tudjon egyszerű ételeket elkészíteni recept alapján. Tudja a háztartási gépeket szakszerűen
használni. Ismerje alapvető termékek árát nagyságrendben (pl.:” A bevásárló központban kb. ennyi
és ennyi Ft között van egy liter tej ára”). Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű
gazdálkodást. Ismerje a közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályait és veszélyforrásaikat.
Alkalmazza az utazással kapcsolatos helyes magatartásformákat, tudjon külföldön is tájékozódni
angol nyelvű táblák, feliratok alapján (például repülőtéri táblák jelentését azonnal fordítani,
értelmezni tudja).
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7. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Nagy témakörök:
- Munka világa
- Technika
Témakörök

Szakmaismeret.
(A munka világa)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Önismeret,
realitásérzék
fejlesztése.

Tananyag
Szakma, hivatás,
foglalkozás.
Képzettség.

Törekvés
képességeinek
fejlesztésére.
Eligazodás a munka
világában
Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Munkaerőpiac.
Az eredményes
munkavégzés pszichés
összetevői.

Ajánlott tevékenységek
Olyan foglalkozások
gyűjtése, amelyeknél
egyes képességek megléte
elsődleges.
Egyes képességek
rangsorolása aszerint,
hogy miben tartja magát a
legjobbnak.
Összefüggések keresése
az érdeklődési területek és
a pályaelképzelések
között.
Önismeret, tudatos
képességfejlesztés,
érdeklődés megvitatása.
Önjellemzés megadott
szempontok szerint.
Szituációs játékok.
Pályák, szakmák,
foglalkozások
megnevezése,
csoportosítása.
Projekt:
Egy ritka foglalkozás
bemutatása.
Közösségi feladatok
vállalása.
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Témakörök

Munkahelytípusok,
munkaviszony.
(A munka világa)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Eligazodás a munka
világában.

Szolgáltatás, termelés,
szellemi munka.

Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése.

Gyárak, termelő
egységek, műhelyek.

Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Logikus
gondolkodás, okokozati
összefüggések
megértése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Munkahelyi
környezet,
munkahelyi
öltözködés.
(A munka világa)

Tananyag

Adminisztratív munka,
gazdasági munka.
Háztartási alkalmazott,
bébiszitter.
Távmunka, otthoni
munka.
Munkanélküliség,
munkaügyi központ,
munkaközvetítés.

Ajánlott tevékenységek
Különböző jellegű
munkahelyek
megismerése és
jellemzése kérdőíves
módszerrel.
Különböző munkahelytípusok előnyeinek és
hátrányainak vizsgálata.
Távmunka-lehetőségek
megismerése.
Szellemi foglalkozás,
egyéb szabad
foglalkozások (pl.
hivatásos sportoló,
búvároktató…).

Komplex
információk kezelése.

A különböző
munkaviszony-fajták
jellemzése.

Önismeret,
önszabályozás
fejlesztése.

Különböző
munkaszerződések közös
vizsgálata.

Döntési képesség
fejlesztése.

Több munkalehetőség
közti döntés, előnyök és
hátrányok mérlegelése
szerepjáték segítségével.
Vezetők, tulajdonosok,
beosztottak.

Eligazodás
munkahelyi
környezetben.
Kommunikációs és
helyzetfelismerő
képesség fejlesztése.

A különböző jellegű
munkák tipikus
helyszínei, munkahelyi
környezet.
Irányítás, vezetés módja.

Munkahelyek
kapcsolatrendszerének
szemléltetése ábrákon.

Munkahelyi hierarchia.
Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.

Logikus
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Kommunikáció a
munkatársakkal.

Filmrészletek alapján az
öltözködésből munkakör
kitalálása.
Irányítási modellek (pl.
centralizált,
decentralizált…) ábrákon
való szemléltetése.
Kommunikáció a
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
gondolkodás, okokozati
összefüggések
megértése

Tananyag

Ajánlott tevékenységek
munkatársakkal,
szerepjátékok,
helyzetelemzések.
Különböző szakmák,
foglalkozások szokásos
öltözetei, öltözködési
előírások.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
Munkaidő,
időbeosztás.
(Munka világa)

Időbeosztás
tudatosítása, időhöz
való viszony
kialakítása.
Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése.

Kötött és kötetlen
munkaidejű
foglalkozások.

Foglalkozások,
munkahelyek vizsgálata
időbeosztási jellemzői.

Teljes munkaidő,
részmunkaidő.

Különböző munkaidőbeosztások előnyei,
hátrányai.

Órabér teljesítménybér.
Különböző speciális
élethelyzetek
(betegápolás, gyes…)
munkaidővel kapcsolatos
problémái és megoldási
lehetőségei.

Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Logikus
gondolkodás, okokozati
összefüggések
megértése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Jövedelem,
gazdálkodás.
(Munka világa)

Eligazodás pénzügyi
kérdésekben.

A havi fix jövedelem
előnyei és hátrányai.
Vállalkozási ismeretek.

Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése.

Költségek elszámolása.

Átlagkereset, minimálbér
vizsgálata,
összehasonlítása.

Költségvetés.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.

Vállalkozási és adózási
ismeretek. A számla
szerepének tisztázása.

Logikus
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
gondolkodás, okokozati
összefüggések
megértése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Komplex
információk kezelése.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek
Kooperatív csapatmunka:
Saját vállalkozások
felépítése, tevékenység,
szerepek kitalálása,
bemutató reklámfilm
készítése, interjú adása a
cég tevékenységéről.
Ötletbörze, stratégiai terv
készítése a vállalkozás
felvirágoztatására a
csapattal. Szerepek
kiosztása a vállalkozás
tevékenységéhez, majd
minden szerephez
munkaleírás készítése,
feladatkör megjelölése.
A vállalkozó szemléletű
gondolkodásmód
alkalmazása.
A pénznek, mint
eszköznek való
használatáról játékok.
Monopoly-típusú játékok.
Piacjáték .
Adott tevékenységhez (pl.
osztálykirándulás,
vendégség) költségvetés
készítése, elszámolás
számlákkal.
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Témakörök
Természetes és
mesterséges
környezet.
(Technika)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A társadalmi és a
természeti környezet
összefüggéseinek
megismerése.
Felkészítés a
mesterséges
környezetben való
tájékozódásra.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Természetes környezet.

Természetes és mesterséges
környezet összehasonlítása.
Az ember és a természet
kapcsolatáról beszélgetés.

Technikai környezet.
Mesterséges környezet,
a technika fejlődése.

Az ember védekezése a
környezet hatásai ellen.

Eligazodás a
technikai
környezetben,
összevetve az emberi
igényekkel és
lehetőségekkel.

Az ember környezetátalakító tevékenysége.
Példák felsorolása a
technikai környezetre.
A természetes környezet és
a technika kapcsolatának
felfedezése konkrét
esetekben.

Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.

A környezetalakítás, az
állapotváltoztatás
törvényszerűségei. A
technikai környezet
megfigyelése alapján a
probléma meghatározása.

Logikus
gondolkodás, okokozati
összefüggések
megértése.

Az emberi szükségletek és
igények meghatározó
szerepe a társadalmi, a
gazdasági és a technikai
fejlődésben.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Komplex
információk kezelése.

Anyagforrások,
megújuló, nem megújuló,
nem megújuló készletek.

Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.

Technikai
rendszerek,
vezérlés.
(Technika)

Eligazodás a
technikai
környezetben,
összevetve az emberi
igényekkel és
lehetőségekkel.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Az ember és az állatok
eszközhasználatának
összehasonlítása.

A technikai rendszer
Közlekedés rendszere.
Az angol közlekedés
eltérő rendszere
(autóban jobboldali
kormány).

Technikai rendszerek
vizsgálat, modellezése,
szerkezetüknek elemzése,
lehetséges struktúrák
megismerése.
Centralizált és decentralizált
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Logikus
gondolkodás, okokozati
összefüggések
megértése.
Rendszerben
gondolkodás,
lényegkiemelő
képesség fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

rendszerek.
Közműrendszerek.
Az energiatermelés és
felhasználás rendszere.
Kommunikációs
rendszerek.

A lakás
közműrendszereinek
vizsgálata pl. a lakás
elektromos hálózata.
Számítógéppel vezérelt
rendszerek.

Vízvezeték-rendszer.
Fűtési rendszerek.
Irányítástechnika.
Önműködő rendszerek.
A vezérlés és a
szabályozás.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Komplex
információk kezelése

Önműködő rendszerek és
berendezések bemutatása.
A vezérlési folyamat
elemzése. Vezérlés és
szabályozás modellezése.
Nyitott hatáslánc, zárt
hatáslánc, a vezérlés
folyamata vezérlés,
szabályozás, az irányítás
folyamata: érzékelés,
ítéletalkotás, rendelkezés,
beavatkozás.
Jelfogós vezérlő és vezérelt
rendszerek vizsgálata. Kézi
vezérlés, kormányzás,
vezénylés, önműködő
vezérlés, követő vezérlés,
programvezérlés.
Számítógépes irányítás:
robotika, CNC, rugalmas
gyártórendszerek.

Energia.
(Technika)

Az
energiagazdálkodás
és a
környezetvédelem
összefüggéseinek
felismerése.

Az energia előállítása
és felhasználása.

Energiafelhasználás a
különböző korokban.

Energiaellátó
rendszerek.

A villamos energia
rendszerének szemléltetése.

A lakás elektromos
hálózata.

Energiatermelő
technológiák megismerése:
ásványi energiahordozók,
megújuló energiahordozók,
erőművek, energiatermelő
technológiák, az áram

Ismerje meg az
energiafelhasználás új
útjait, a megújuló
Fűtési rendszerek, fűtés
energiaforrások
típusai.
használatának
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
előnyeit és korlátait.
A lakás elektromos
hálózatának
megértése,
biztonságos,
szakszerű
működtetése.
Eligazodás a
technikai
környezetben,
összevetve az emberi
igényekkel és
lehetőségekkel.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Logikus
gondolkodás, okokozati
összefüggések
megértése.

Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Komplex
információk kezelése.
Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
Környezettudatos
gondolkodás
fejlesztése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Energiatakarékosság,
szállítása, tárolása.
környezettudatosság az
energiagazdálkodásban. Ásványi és megújuló
energiahordozók
Az áram élettani
csoportosítása.
hatása: hőhatás,
mágneses hatás, vegyi
Erőművek működésének
hatás.
összehasonlítása,
környezetkímélő
technológiák,
környezetkímélő és
alternatív energiaforrások
ismerete. Megújuló
energiaforrások vizsgálata.
Az elektromos áram útjának
bemutatása az erőműtől a
fogyasztóig.

Villamos berendezések a
lakásban. A fogyasztók és
névleges teljesítményük
vizsgálata. A fogyasztás
kiszámítása a fogyasztók
névleges teljesítményének
ismeretében.
A háztartás energiaellátása,
energiacsökkenési
lehetőségek.
A lakás villamos
berendezéseinek helyes
használata. Balesetmegelőzés, érintésvédelem.
Teendők áramütéskor és
elektromos tűz esetén.
A villanyvilágítás és a fűtés
története.
Egyedi, központi és távfűtés
elemzése.
Hőközpontok, fűtőművek,
fűtőerőművek szerepe a
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek
távfűtésben.
Kooperatív csapatmunka:
A fűtési rendszerek
vizsgálata, lakások
fűtésének típusai, az egyes
típusok előnyei és
hátrányai.
Energiatakarékosság
lehetőségeinek gyűjtése a
fűtés terén.

Vízhálózat.
(Technika)

Technikai problémák
felismerése és
megfogalmazása.
A lakás víz- és
csatornaellátásának
megértése,
biztonságos,
szakszerű
működtetése.
Eligazodás a
technikai
környezetben,
összevetve az emberi
igényekkel és
lehetőségekkel.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Logikus
gondolkodás, okokozati
összefüggések
megértése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Vízvezetékrendszerek.
Ivóvíz.
Csatorna, szennyvíz.

Különböző korok
vízvezetékrendszereinek
bemutatása.
A csapos kutak, a
víztározók és a víztornyok
funkciójának ismertetése.
Közlekedőedények elvén
alapuló modellek építése.
A csatornahálózatok
szemléltetése,
jelentőségének bemutatása.
A települések és a lakások
vízvezeték és
csatornahálózata,
jelentőségük bemutatása.
A víz előállításának útja,
víznyelés, víztisztítás,
szállítás, fogyasztás, a lakás
vízellátó rendszere.
Nagyüzemi
szennyvíztisztítás.
Az ivóvíz mint globális
probléma, az
ivóvízfogyasztás racionális
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Komplex
információk kezelése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek
csökkentésének lehetőségei.

Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
Környezettudatos
gondolkodás
fejlesztése.
Kommunikáció.
(Technika)

Technikai problémák
felismerése és
megfogalmazása.
A kulturáltan használt
technika előnyeinek
és szépségeinek
felismerése.

Az információ
átadásának eszközei,
gyakorlati
működtetésük.
A telefon.
Fénymásoló, fax.

Otthon és az
iskolában található
audiovizuális
eszközök
biztonságos,
szakszerű, önálló
kezelése.
Eligazodás a
technikai
környezetben,
összevetve az emberi
igényekkel és
lehetőségekkel.
Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése gépek
működéséről.
Kapcsolat a
mindennapi élettel.
Logikus
gondolkodás, okokozati
összefüggések
megértése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Tudatos fogyasztói
magatartás
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

A számítógép.
A
tömegkommunikációs
eszközök (TV, rádió…)
Audiovizuális rögzítő
és lejátszó eszközök
(pl. magnetofon,
lemezlejátszó, CDDVD lejátszó,
videokamera és
lejátszó,
fényképezőgép…).
A digitális kép és
hangrögzítés.
Az információs
rendszerek működése.
Internet .

Mikrofon, hangszórók
működtetése. A korszerű
érzékelők és
elektroakusztikus átalakítók
alkalmazása.
Mobiltelefon funkcióinak
használata.
A kép- és hanghordozó és
lejátszó eszközök (kamera,
fényképezőgép,
magnetofon, lemezlejátszó,
CD-és DVD lejátszó)
használata.
Fénymásolás, faxolás a
gyakorlatban.
A számítógép mint
információtovábbító és
átalakító rendszer.
Az információ átadásának
története
információ átadásának
története.
(Bővebben: informatika
tanórán)
Az egyszerű érzékelők
ismerete és használata..
A jel és kód fogalmának
alkalmazása. Rádió adásvétel, telefonhasználat..
Morze ABC, különböző
módszerekkel üzenetek
küldése egymásnak a
tanteremben és a szabadban.
Adatbázis; világméretű
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Témakörök

Gépek.
(Technika)

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
kialakítása.

Tapasztalatok
gyűjtése és
rendszerezése gépek
működéséről.
Technikai problémák
felismerése és
megfogalmazása.
Technikai eszközök
használatának
gyakorlása,
működésük
megértése.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek
információs hálózatok
bemutatása.

Gép mint technikai
rendszer
A gépek szerepe az
ember életében.
Az ember és a gép, a
gépek
környezetünkben.
Géprendszerek és
részeik, gépegységek
modellezése,
közlőművek.

Kapcsolat a
Erőgépek.
mindennapi élettel.
Logikus
gondolkodás, okokozati
összefüggések
megértése.
Összefüggésfelismerő képesség
fejlesztése.
Komplex
információk kezelése.
Térbeli eligazodás
fejlesztése.

Gépek működésének
bemutatása.
A géprendszer
blokksémájának elkészítése.
A mechanikai
transzformátorok, egyszerű
mechanizmusok, gépelemek
modellezése.
A kerékpár mint összetett
gép vizsgálata, elemzése.
A dugattyús gőzgép
szerkezete és működésének
tanulmányozása.
A belső égésű motor, a
villamos motor és a
generátor működésének
megismerése.
A gépek és géprendszerek
fejlődésének
tanulmányozása
jelentős magyar és külföldi
feltalálókról.
Kooperatív csapatmunkák a
feltalálóktól, anyaggyűjtés
az interneten.
Utasítást közvetítő
áramkörök. Logikai
áramkörök értelmezése és
építése (ÉS; VAGY; és
VEGYES kapcsolás).

Tudatos fogyasztói
magatartás
kialakítása.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
A tanuló legyen képes a kommunikáció és az információ életünkben betöltött szerepének
felismerésére. Ismerje a villamos áram útját az erőműtől a fogyasztókig.
Ismerje a közműrendszerek (vízvezeték és fűtési rendszerek) működését.
Ismerje az alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi szabályokat!
Ismerje technikai rendszerek irányításának (vezérlés, szabályozás) működését; tudjon áramköröket
készíteni. Ismerje a technikai fejlődés kiemelkedő állomásait.
Ismerje fel a számítógép és a robotok jelentőségét a termelésben és a mindennapi életben.
Tudja az egészséget fenyegető veszélyeket elkerülni, különös tekintettel a dohányzása, az alkohol és
a kábítószer-fogyasztás veszélyeire.
Ismerjen szakmákat, foglalkozásokat. Ismerjen különböző jellegű munkahelyeket és
munkaformákat. Rendelkezzen megfelelő önismerettel.
Tudja a nettó és bruttó bér különbségének a szerepét, az adó szerepét, ismerje az egészségbiztosítás
és nyugdíj szerepét. Szituációs játékokban, kooperatív csapatmunkák során tapasztalja meg egy
vállalkozás felépítéséhez szükséges gondolkodásmódot, saját szerepét angolul is be tudja mutatni. A
pénzt, mint eszközt használja. Lássa át a hitel szerepét, annak felvételének előnyeit és veszélyeit.
Ismerje a bankok, biztosítók szerepét. Tudja használni a fénymásoló és fax-gépet, DVD és CDlejátszót, MP3 (MP4 vagy a legújabban megjelent fajta) lejátszót, videokamerát, digitális és filmes
fényképezőgépet, videót, telefont (mobiltelefon különböző funkcióinak, eszköztárának használata,
pl. SMS-küldés, ébresztőóra beállítása).
Aktívan vegyen részt a csoportmunkákban, projektekben, tárgykészítésekben.
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8. évfolyam
Heti óraszám: 1
Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Régi vidéki élet
jellegzetességei.
(Otthon. Háztartás.)

Empatikus készség.
Kreativitás.

Az évszakoknak
megfelelő
tevékenységek, pl.
betakarítás, befőzés,
szüretelés.

Képek, diavetítés
mellett beszélgetés.
Élménybeszámoló.

Falusi ház régen,
állatok a házban és a
ház körül.
Vidéki életmód.
Régi és újabb
földművelő eszközök:
pl. eke, traktor.

Annak megbeszélése,
hogy az egyes
évszakokban hogyan
változik a természet és
a kertben, a
szántóföldön a
növények és annak
megfelelően milyen
munkákat szükséges
végezni.
A természet változásai
és az ahhoz kapcsolódó
munkák
Magyarországon és más
országokban.
Természetközeli
életmód, termesztés:
például élet a tanyákon,
falvakban, vagy Észak Amerikában az
indiánok, amishok
életmódja.
Beszélgetés az egyszerű
élet áldásairól,
szépségeiről.
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Témakör

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Kertészkedés.
(Otthon)

Felelősségtudat.
Kitartás.
Folyamatos
gondoskodás
képességének
fejlesztése.

Iskolakert kialakítása, Látogatás
folyamatos gondozása. virágoskertbe,
üvegházba,
szántóföldre különböző
évszakokban.
Iskolakert közös
megtervezése.
Közös bevásárlás az
iskolakerthez
(virágmagok,
virághagymák
kiválasztása).
A természetismeret és
technika órán végzett
kertészeti tevékenység
kiegészítése,
továbbfejlesztése.
A kert növényeinek
folyamatos gondozása,
ültetés, öntözés,
gazolás.
A kerti szerszámok
használatának
gyakorlása.
Beszélgetés a biokert
előnyeiről és külföldön
ismert kerttervezési
módokról (pl. lasagna
system).
Szalmából kerti
tanterem készítése.
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Témakör

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Az éléskamra.
(Otthon)

Kézügyesség.
Kitartás.
Manuális készségek.

Az éléskamra szerepe.
Saját iskolai kamra
kialakítása.

Képek, felvételek
nézegetése igazi régi,
klasszikus kamrákról és
régi tartósítási,
ételkészítési módokról
hazánkban és külföldön
(pl. angol chutney-k).
„Nagyanyáink
kredencének története.”
A jó kamra ismérvei.
Eszközök (pl. csatos
befőttesüvegek,
keverőtálak),
alapanyagok
beszerzése.
Iskolai kamra
kialakítása az iskola
egy helyiségében pl.
egy szertárban.
A kamra díszítése.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Kamra megtöltése.
(Otthon)

Manuális készségek.

Zöldségek és
gyümölcsök megfelelő
tárolása, tartósítása.
Gyógynövények,
fűszernövények
tárolása.

Kamrában zöldés- és
gyümölcs egyéb
tartósítási módok
alkalmazása.
Virágok,
fűszernövények,
gyógyfüvek felkötése
fejjel lefelé csokrokban.
Fűszernövények
tartósítása sóban.
Almaszeletek szárítása.
Gyógynövények
szárítása szétterítve.
Teafőzés
gyógynövényekből,
teaivás.
Gyógynövények
hatásai.
A zöldségek,
gyümölcsök,
fűszernövények,
gyógynövények
állagának rendszeres
ellenőrzése.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Befőzés, tartósítás.
(Otthon)

Manuális képességek.

Befőzés:
gyümölcsbefőttek,
kompótok, lekvárok
készítése.

Tárolóedények
kiválasztása és
előkészítése:befőttesüvegek sterilizálása.
Csoportmunka:
Hagyományos
módszerrel és mézzel
gyümölcsbefőttek (pl.
alma, körte) készítése.
Cukros szirupban
gyümölcsök tartósítása.
Egyéb befőzési módok:
pl. körték fűszeres
lében.
Lekvárok (pl. szilva,
barack), angol stílusú
zselék (pl.
csipkebogyó- és
almazselé, mentazselé),
már módszerrel
lekvárok / dzsemek (pl.
dzsem szárított
sárgabarackból,
narancsdzsem)
készítése.
Lekvárok készítése
kenyérsütő gépben.
Szirupok, szörpök
készítése, pl.
csipkebogyószörp,
bodzaszörp.
Édességek, pl.
kandírozott
gyümölcsök készítése.
Gyümölcsök aszalása.
Ízesített mézek, pl.
gyömbéres méz.

Tartósított zöldségek
Savanyúságok és
chutney-k.
Szószok.

Manuális képességek.
Együttműködési
képesség.

Zöldségek tartósítása
befőzéssel.
Savanyúságok, angol
chutney-k készítése.

Paradicsom befőzése.
Savanyított cékla
készítése. Savanyított
vörös káposzta
készítése.
Chutney készítése

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

526

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
lehullott körtéből.
Zöld paradicsomos
chutney készítése.
Kovácsos uborka
készítése. Savanyú
uborka. Kapros-uborkás
savanyúság készítése.
Savanyított körte.
Hagyományos
tormaszósz és
paradicsomszósz /
ketchup készítése.
Ízesített mustárok
készítése: tárkonyos-,
tormás- és mézes
mustár.
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Gabonák.
Tejtermékek.
(Otthon)

Manuális képességek.

Gabonanövények,
gabonák.

Ajánlott
tevékenységek

Képeken, filmen képek
gabonákról. Látogatás
gabonaföldeken,
Tejtermékek készítése. betakarításon.
Szakkifejezések (pl.
kéve).
Búzafű készítése.
Porridge, zabkása
készítése és közös
elfogyasztása „angolos
stílusban
(barnacukorral, tejjel,
juharsziruppal).
Angol / amerikai
cookie készítése.
Lepény, kenyér,
zsömlék, kalács
készítése különböző
módszerekkel, pl.
kövön sütés, sütőben
sütés, kenyérsütő
gépben sütés.
Beszélgetés a
tejtermékekről, régi
készítési módszerekről,
pl. vaj köpülése.
Sajt készítése
joghurtból.
Aludttej készítése.
Fűszervaj készítése.

Fűszerek,
gyógynövények.
(Otthon)

Manuális képességek.

Fűszerkeverékek,
légfrissítők,
természetes
gyógykészítmények és
orvosságok készítése.

Beszélgetés: a
fűszerszámos kamra
története.
Fűszerkeverékek
készítése.
Gyógyteák készítése.
Beszélgetés természetes
otthoni
gyógymódokról, népi
gyógyászatról. Példák
gyűjtése (Readers'
Digest -1001 otthoni
gyógyír c. könyv
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Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
segítségével).
Az évszakoknak
megfelelő potpourrik
készítése.
Illatos zsákocskák (pl.
levelndulazsák,
rózsaillatú zsák)
készítése.
Szobai légfrissítők,
illatlámpák készítése
(pl. párologtatók,
szárított narancsok,
illatos labdacsok).

Témakörök

Képességek,
kompetenciák.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Kozmetikumok
készítése.
(Otthon)

Manuális képességek.

Kozmetikumok
természetes
anyagokból való
készítése.

Főzet készítése
gyógynövényből.
Kozmetikai krémek (pl.
levendulás testápoló) és
folyadékok (pl.
rózsavíz) készítése.

Természetes
dekorációk készítése.
(Otthon)

Manuális képességek.

Ajándékok, dekorációk Méhviaszgyertyák
készítése.
készítése.
Gyertyakészítés
öntéssel, mártogatással.
Virágfüzérek és
koszorúk készítése.
Természetes
anyagokból egyéb
dekorációk, ajándékok
készítése.
Sütőtök kivágása
Halloween-re.
Karácsonyi ajándékok,
dekorációk készítése.
Húsvéti tojások festése
hagymahéjjal.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
Aktív részvétel a foglalkozásokon. A legfőbb technikák, eljárások angol és magyar nyelvű
magyarázata szóban és írásban..
Tankönyvek, segédletek:
Bármely akkreditált angol és magyar nyelvű tankönyv használható, például:
Design and Technology – Key Stage 2 és Key Stage 3 könyvek bármely kiadótól,
Fülöp Péter – Mosoni Árpád – dr. Vas Miklós: Technika és életvitel 5. osztály
Mosoni Árpád – dr. Vas Miklós: Technika és életvitel 6. osztály
Mosoni Árpád: Technika és életvitel 7. osztály
Mosoni Árpád: Technika és életvitel 8. osztály
(Nemzeti Tankönyvkiadó)
Tanítási segédeszközként az egyes témákhoz kapcsolódóan bármely egyéb anyag (csekkek,
számlák) és bármely egyéb szaklap, könyv használható az egyes témákhoz, például:
1001 otthoni gyógyír – 1,001 Home Remedies - Reader's Digest Kiadó, 2005
A pedagógusok számára javasolt segédletek például:
Stephanie Donaldson: Ízek, illatok, fortélyok, Arena 2000 Kiadó, Budapest, 2006
Sigrid Günther-Eva Maria Lipp- Aszalt gyümölcsök és zöldségek, Házi praktikák sorozat, Cser
Kiadó, Budapest, 2007
Claudia Daiber: Grillezés a kertben és a konyhában, Cser Kiadó, Budapest, 2008
Weldon Owen: The cookie book, Fog City Press, San Francisco, 2002
Stahl Judit- Végre otthon!- Kulinária Kiadó, Budapest, 2006
Readers' Digest sorozat- 1001 otthoni gyógyír-Readers' Digest Kiadó Kft., London, 2005
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IX. 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
pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy önálló, életükben életmódjukra
vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki és a
konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Ismertessék meg a környezet – elsősorban a háztartás,
az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb
tényezőit. Készítsenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.
Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési
eszközök használatára, az utasbalesetek elkerülésének módjaira. Figyelmet kell fordítani a
veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére,
tárolására). Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek – különösen a serdülőknek - a káros
függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol - és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás)
kialakulásának megelőzésében. 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.
IX.

2. 1. Testnevelés és sport
Bevezető
A mindennapos testnevelés a gyermekek számára nagyobb lehetőséget ad az eddigi iskolai
gyakorlathoz képest a sportjátékok gyakorlására. Programunkban ezt a nagyobb időkeretet
az angol nyelvterületeken népszerű sportjátékok gyakorlására különösen jól tudjuk
felhasználni. Lehetséges a heti öt testnevelés órából hármat a testnevelés órára, kettőt pedig
tömegsportra, sportjátékokra fordítani.
Programunkban a testnevelés tanórákon is mindkét nyelv szerephez jut. A hagyományos
magyar testnevelés oktatási hagyományok mellett a külföldi pedagógus az angol
nyelvterületeken elterjedt sportok (pl. baseball) szabályait, játékmódját tanítja a
gyerekeknek. Így a külföldre látogató diákok nem csak azonnal játszani tudják ezeket az
élvezetes játékokat, hanem nagy élményt jelent számukra egy-egy mérkőzés
meglátogatása.
A testnevelés tantárgyon belül kiemelt fejlesztési terület a testi és lelki egészség
egyensúlyának megteremtése, illetve fenntartása. Ezen belül az egészséges életmódra való
nevelés, a beteg, sérült, fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás
kialakítása, a veszélyhelyzetek megelőzése és kezelésére való felkészítés.
A Brit tantervből a Gymnastics, Games activities, Swimming activities and water safety és
az Athletic activities fejezetet tudtuk teljes mértékben a tantervben felhasználni a testnevelés
tantárgyon belül, a Dance témakör a Tánc és dráma tananyagával került ötvözésre, az
Outdoor and Adventurous Activities fejezet pedig a természetjárásnál került még bővebb
hangsúlyozásra. A versenyjátékok (competitive game activities) a tananyag kötelező részét
képezik erre a korosztályra vonatkozóan.
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Jellemzők:
Az iskolai testnevelésnek már az 1. osztálytól kezdve igen nagy szerepe van a személyiség
fejlesztésében. A felhalmozott ismeretek és értékek átadásával életképes (alkalmazkodó,
vállalkozó, aktív) gyermekek nevelésében és felkészítésében kap fontos szerepet.
Szükséges, hogy a testnevelés közvetlenül járuljon hozzá a gyerekek mozgáskultúrájának,
mozgástanulási képességének, egészséges életmódjának, aktív egészségének, motorikus
cselekvésbiztonságának megalapozásához, testi képességeinek fejlesztéséhez és
fenntartásához, mozgás iránti igényük és szükségletük felkeltéséhez és fenntartásához, a
mindennapi testnevelés illetve testmozgás szükségességének felismertetéséhez, a testnevelés
és sport megszerettetéséhez.
Ismeretekkel az egészséges életmód, a testkultúra és a sport területein; jártasságokkal a játék
és sporttevékenység jellegzetes és minél több területén, a balesetelhárításban, a
segítségadásban; készségekkel a baleset elhárításban, a segítségadásban, az önálló
testedzésben és sportolásban; képességekkel az ügyesség, a koordináció, az erőnlét
területein, az együttműködésben, az irányításban, a fair play-ben, a győzni akarásban és a
szabályok betartásában. A mozgásos játékok, csapatjátékok kiemelt szerepet kapnak a
közösség építésében is.
Célok és feladatok:
Célunk, hogy a tanulóknak az egészséges testi fejlődés területén életkoruknak megfelelően
fejlődjön keringési, mozgató - és légzési rendszerük. Rendszeresen végezzenek
mozgástevékenységet. Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a testtartási
rendellenességek kialakulását. Alkalmazás szintjén ismerjék a mozgástevékenységnek és a
sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét. Rendszeresen végezzenek
testedzést. Tudatosan vegyenek részt egészséges testi fejlesztésükben.
A motorikus képességek fejlesztése területén fejlődő tendencia jellemezze kondicionális és
koordinációs képességeiket, mozgásos cselekvésbiztonságukat. Életkoruknak megfelelően
fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a legkülönbözőbb
feladathelyzetben. Legyenek képesek összerendezett mozgásra. Érjenek el jelentős fejlődést
maximális és gyorsasági erőben, alap-állóképességben. Motoros képességeiket fejlesszék, ez
mutatkozzon meg atlétikai- és tornateljesítményeikben. Ismerjék és alkalmazzák a
képességeik fejlesztésére szolgáló eljárásokat. Fejlődjön izomérzékelésük, ritmus-és
reakcióképességük, térbeli tájékozódó képességük. Labilis egyensúlyi helyzetben is
növekvő biztonsággal uralják testhelyzetüket. A mozgásigény fenntartása területén
alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás igénye. A tanulókat
jellemezze a motorikus cselekvési biztonság, valamint életvitelükben a rendszeres fizikai
aktivitás. A testnevelés tanórákon és a szabadidős tevékenységek során vezetett
közösségépítő mozgásos játékok, csapatjátékok során feladatunk mindezek segítése.
Az értékelés elvei:
Minden egyes évfolyam tananyaga után a „továbbhaladás optimális feltételei”-nél
részletesen szerepelnek az értékelés szempontjai. A 10-14 éves tanulók nagyon gyors testi
növekedést tapasztalnak meg, ami igen sokszor vezet esetlen, rendezetlen mozgáshoz. A
testnevelés tanításának feladata a mozgás, csapatjátékok megszerettetése is. Minden
tanulótól elvárás, hogy a tevékenységekben aktívan, legjobb tudása szerint vegyen részt,
viszont amennyiben legnagyobb igyekezete ellenére sem tud egy gyakorlatot pontosan
végrehajtani, nem kötelezhető év ismétlésre.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

532

Kétnyelvű Oktatás Kerettanterve

5. évfolyam

Heti óraszám: 5 tanóra

Nagy témakörök:
- Rendgyakorlatok (alaki képzés)
- Gimnasztika / előkészítő gyakorlatok
- Atlétika /járások, ugrások, dobások, versenyek
- Torna / támasz -, függés és egyensúly gyakorlatok
- Sportjátékok (külföldi és magyar) / technikák és taktikák
- Egyéb képesség / készségfejlesztés, testnevelési játékok
- Úszás
- Téli foglalkozás
- Szabadon felhasználható tanórák
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Témakörök
Alakzatok, mozgás
alakzatban.
Testfordulatok,
kéziszer-gyakorlatok,
gimnasztika.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Szabályhoz és
alakzathoz kötött
mozgás képességének
kialakítása.
Az alaki formaságok
megismertetése,
begyakoroltatása,
elsősorban
rendgyakorlati
órarészek keretében.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Sorakozás egyes és
kettes oszlopban,
vonalban, hármas,
négyes oszlop.
Igazodás, takarás,
„oszolj”.
Vigyázz-, pihenj-állás,
térköz, távköz.

Rendgyakorlatok
végzése az osztály
egyidejű mozgatásával
minden tanórán
egységes
vezényszavakkal, a
lehető
legváltozatosabb és
legtöbb kombinációs
lehetőséggel. (Egy
feladat ismétlése
legfeljebb kétszer,
háromszor.)
Játék: Katonaságnál
alaki kiképzés az
„Őrmester”
vezetésével.

Jelentésadás.
Testfordulatok.

A kitartó figyelem- Nyitódás és záródás,
összpontosítás
fejlődés.
képességének
fejlesztése
Megindulás, megállás,
menet lépéstartással,
vonulások zárt
rendben.
Kéziszer-gyakorlatok:
– botgyakorlat,
– kézisúlyzógyakorlat,
– labda - és
nagylabdagyakorlatok,
– ugrókötélgyakorlatok,
– karikagyakorlatok
– labda - és
nagylabdagyakorlatok,
– ugrókötélgyakorlatok,
– karikagyakorlatok.
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Tanulók irányításával
újabb kombinációk
kipróbálása.
Irányítós, utánzós és
tükörjátékok. (Vidám
légkörben, a tanulók
fantáziája szerint.)
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Témakörök
Járások, futások,
dobások

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Motorikus, ezen belül
elsősorban atlétikus
mozgáskészségek
alapjainak elsajátítása.
A munkabíró képesség
kialakítása.
A futó-, ugró-,
dobókészség
fejlesztésében a
sokoldalú képzés
biztosítása.
A helyes futótechnika
kialakítása.
Állórajtból indulás
elsajátítása az elöl és
hátul lévő láb
indulásával.
Rövid nekifutással
különféle akadályok
fölött való átjutás
képessége.
Erőteljes láblendítés és
felugrás a
magasugrásnál.
Távolugrás guggoló
technikájának
elsajátítása
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Tananyag

Ajánlott
tevékenységek
Feladatok variálása
először a mozgásban
résztvevő végtagok
pozíciójának
változtatgatásával.
A végtagok
sebességének vagy a
mozgás tempójának a
variálása.
Feladatok nehezítése
az egyes mozgásban
résztvevő végtagok
teljes vagy részleges
blokkolásával.
Feladatok végzése a
mozgás és a
mozgásban résztvevő
végtagok téri, idői,
sebességi
komponenseinek
együttes
változtatásával.
Olimpia rendezése:
Futójátékok,
futóversenyek,
távolugró bajnokság
stb
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Kézilabda.
A tanulók sokoldalú
mozgásismereteinek,
koordinációs
képességeinek,
labda és gondolkodási
ügyességének fejlesztése.
A kreatív gondolkodást,
önmegvalósítás segítése.

Tananyag
Az alapállás, alapmozgás,
indulás, megállás,
irányváltoztatás labda
nélkül.
A labda fogása.
Egykezes felső átadás,
labdaátvétel helyben, majd
tovahaladással.
Labdavezetés.
Felugrásos dobás.
Kapura lövés.
Kapus játék (kapus
kiválasztása).
A védő mozgása.
Szabályok ismerete.

Kosárlabda.

A kosárlabdázás
sokoldalú megalapozása
a futó-, ugró- és
dobókészség
kialakításával.
A koordinált együttes
tevékenység fejlesztése.
A csapattárs és az
ellenfél teljesítményének,
eredményeinek
tiszteletének képessége.
A megállás,
irányváltoztatás, sarkazás
ismerete.
Koordináció, ügyesség,
erőnlét fejlesztése.

Labdarúgás.
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KOSÁRLABDA
– alapállás, sarkazás, indulás
(hosszú és rövid indulás),
megállás labda nélkül és
labdával,
– kétkezes labdafogás
mellmagasságban,
– kétkezes mellső átadás,
– labdavezetés állásban,
járás és futás közben,
– kosárradobás helyből,
fektetett dobás,
− játék egyszerűsített
szabályokkal.
Technikai:
Belsővel, belső csüddel való
rúgások.
A labda megállítása.
Labdaátvétel.
Labdavezetés belsővel,
Átadás mozgás közben,
kapura.

Ajánlott
tevékenységek
Az óra tananyaga
osztály egyidejű
mozgatásával, a
lehető
legváltozatosabb és
legtöbb kombinációs
lehetőséggel.
egymáshoz.
A tanulók motiválása
arra, hogy maguktól
jöjjenek rá arra, hogy
egyes feladatokat
miért nem tudnak
sikeresen
végrehajtani.
(Használjuk ki annak
a lehetőségét, hogy a
tanulók egymásnak
javíthassák a hibáit
és a vélt és valós
hibaforrásokra saját
maguk jöjjenek rá. A
tanár irányadó
szerepét csökkentsük
a minimálisra a
lehetőségek
figyelembevétele
mellett.)

Megjegyzés: A
tanulók egyre
kevésbé képzetten
jönnek az 5.
osztályokba, ezért
indokolt (új
feladatként, esetleg
ismétlésként) a
motorikus, az
ügyesség fejlesztését
célzó játékelemek
oktatása.
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Témakörök
Úszás.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A gyermekek
úszástudásának
továbbfejlesztése.
A tanulók ismerjék meg,
szeressék meg a vizet.
Reális kép kialakítása a
víz (vadvíz) veszélyeiről.
Két úszásnem
technikájának
elsajátítása.
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Tananyag
Játék a vízben, a választott
úszásnem technikájának
tökéletesítése,
teljesítménynövelés.

Ajánlott tevékenységek
Bemelegítés.
Úszástanulás és
gyakorlás.
Sok játék.
Gazdaságos
időkihasználással
úszásoktatás:
– segédeszközök
felhasználásával,
– a szervezési formák
változataival, célszerű
alkalmazásával,
– együttgondolkodás
helyzetének
kialakításával, a
végrehajtást követő
értékeléssel,
– hibajavítással,
felzárkóztatással,
iskolázással.
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Témakörök

Torna.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A helyes testtartás
kialakítása, megőrzése.
Ügyesség fejlesztése
kúszással, mászással,
csúszással járó feladatok
gyakorlásával talajon,
szereken.
Erőnlét, ügyesség
fejlesztése.
Hibajavítással a kognitív
képességek fejlesztése.
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Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Támaszhelyzetek, kúszás,
mászás, egyensúlyozás,
aerobik
– célgimnasztikai,
rávezető, képességfejlesztő
gyakorlatok,
– gurulóátfordulások előre,
hátra,
– tarkóállás (nyújtott
testtel) feladatokkal,
– mérlegállás, híd,
zsugorfejállás (fejállás),
– fellendülés kézállásba
segítséggel(önállóan)
− kézenátfordulás oldalra,
– összefüggő talajgyakorlat
– ugrás a szekrényre:
függőleges repülés:
gurulóátfordulás; „gyertya
ugrás”,
„huszár ugrás”, bátorugrás,
zsugorkanyarlat, vetődési
ugrás,
– gyűrűn lendületek előre,
hátra, bordásfalon
lendületek oldalra,
– kúszás, mászás,
− egyensúlygyakorlatok
gerendán, vízszintes és
ferde padon, járások előre,
hátra, oldalra,
− haladások
térdelőtámaszban, hason,
– kötél- és rúdmászás.
Aerobic:
– alapjárás, karemelések és
lendítések (csak
lányoknak), lábemelések.

A tanyanyag feldatainak
gyakorlása.
Koncentrált fejlesztés:
– az előkészítő
célgimnasztikai
feladatok,
– a rávezető
gyakorlatok,
– a mászás,
függeszkedés,
– fekvőtámaszban a
karhajlítás és nyújtás,
– a gurulóátfordulások,
– a tarkóállás, a
mérlegállás,
(segítséggel) a kézállás,
– a mérleg, a híd, a
cigánykerék,
─ szereken a
tananyagban
felsorolt gyakorlatok
végzésével.
(Egyes tanulók
tornászos előképzettsége
miatt
differenciált haladás
biztosítása.)
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Témakörök
Csúszkálás,
korcsolyázás,
szánkózás.

Fejlesztendő
Tananyag
képességek,
kompetenciák
Örömszerzés a szabad- Játékok:
ban.
– a jégen,
– hóember építése,
– távdobás, célba dobás
hógolyóval, hógolyócsata,
− korcsolyázás, szánkózás,
– hógolyózás.

Ajánlott tevékenységek
A szabadtéri órák
előzetes megtervezése.
A tanulók tájékoztatása
a megfelelő ruha és cipő
kiválasztásáról, a
felszerelésről történő
gondoskodást illetően.
Bemelegítés, játék.
(Fokozott figyelem
biztosítása a
balesetmegelőzésre!)

Úszás.

Az úszás képességének
fejlesztése.
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Bemelegítés, majd:
– vízhez szoktatás,
– víz alatti tartózkodásmerülés,
– légzés-lebegés,
– „felhajtóerő”, haladás,
siklás,
– vízfekvés- és siklási
gyakorlatok,
– segédeszközök
használata a siklásnál,
– lábmunka bevezetése
levegővétel nélkül, majd
levegővétellel.

Az alapmozgások
elsajátítása.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
Mozgáskoordináció: A tanuló mozgása összerendezett vagy mozgásának összerendezettsége
fejlődő.
Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben: A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok
szabályait érti és igazodik ezekhez. Konfliktushelyzetekben is sportszerűen viselkedik.
Labdajátékok: A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező vagy a labdajátékokban egyre
ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb. Különböző méretű labdák kezelésében ügyes, labdaérzéke
jó. Különböző méretű labdák gurításával, fogásával, felkapásával és elkapásával részt vesz az óra
munkájában. A csapatjátékokban együttműködő, képes a szabályok betartására és alkalmazására.
Gimnasztika: A gimnasztikai gyakorlatokat ütemtartással, pontosan hajtja végre.
Atlétika jellegű mozgások: Gyors és kitartó futásra is képes. A szökdeléseket, ugrásokat megfelelő
ritmusban hajtja végre. A kislabda hajítás adott technikáját elsajátította, képes a szert távolba és
célba juttatni. Képes különböző testhelyzetekből dobásokra álló és mozgó célpontokra.
Torna jellegű mozgások: Szívesen végzi a játékos feladatokat támasz- és függéshelyzetben vagy a
támasz- és függésgyakorlatok sikeres végzéséhez erősíteni kell izomzatát. Képes gurulóátfordulást
végezni előre és hátra vagy a gurulóátfordulást előre biztonsággal végzi.
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6. évfolyam
Heti óraszám: 5 tanóra
Nagy témakörök:
- Rendgyakorlatok / alaki képzés
- Gimnasztika / előkészítő gyakorlatok
- Atlétika / járások, ugrások, dobások, versenyek
- Torna / támasz -, függés - és egyensúlygyakorlatok
- Sportjátékok / technikák és taktikák
- Egyéb képesség -, készségfejlesztés, testnevelési játékok
- Úszás
- Téli foglalkozás
- Szabadon felhasználható órák
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Témakörök

Rendgyakorlatok,
gimnasztika,
előkészítő,
alapozó,
prevenciós
feladatok.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Gimnasztikában az 5.
osztályban megismertek
szerint, továbbá:
– általános és sokoldalú
képességfejlesztés,
– koordinációs
képességek (térérzékelés,
végtaghelyzet érzése,
testhelyzet érzése,
izomérzékelés)
fejlesztése.
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Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Táv- és térköz
felvételének pontos
végrehajtása.
Megindulás, vonulás és
megállás.
Általános és sokoldalúan
fejlesztő, a nagyobb
izomcsoportokra, illetve
testrészekre erősítő,
nyújtó hatású egyszerű:
– kéziszer-gyakorlat,
– szergyakorlatok, (pad,
bordásfal, zsámoly),
– tartásjavító, a
gerincoszlop
izomegyensúlyának és a
medence középállásának
automatizálását biztosító
gyakorlatok,
– egyszerű relaxációs
eljárások,
– játékos előkészítő
feladatmegoldások.

A tananyagban közölt
formaságok szabályainak
elsajátítása mind
kötelékben, mind
egyénileg végrehajtva.
Kéziszer-gyakorlatokkal a
szimmetrikus terhelés
biztosítása.
A különféle
támaszgyakorlatok
előkészítése.
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Témakörök
Atlétika.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Koordináció, ügyesség,
erőnlét, gyorsaság,
kitartás fejlesztése.
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Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Futások, szökdelések,
ugrások, dobások:
– speciálisan előkészítő
és célgyakorlatok (futó-,
ugró- és dobóiskolák),
– gyorsfutás,
- iramfutás - tartós futás,
fokozófutás,
– rajt (rajtversenyek),
váltófutás, akadályfutás,
(álló-, guggoló-,
térdelőrajt),
– fel-, át-, leugrások
szekrényre,
– ugrások helyből,
– sorozatugrások,
szökdelő versenyek (egy, váltott-, páros lábon),
– magasugrás (verseny),
távolugrás (verseny),
magasugrás (átlépő
technika), távolugrás
(elugró vonalról),
– 1-2 kg-os tömött
labdával hajítás, lökés,
dobás, egy- és két kézzel
helyből, nekifutásból,
– célba dobások
(verseny),
– kislabda-hajítás távolba
nekifutással, vízszintes és
függőleges célba.

Az atlétikai feladatok
változó feltételek közötti
végrehajtásával a
sokoldalúság fokozása:
– iramfutásnál
fokozatosan a 250-300 mes táv elérése,
– térdelőrajtnál a
rajthelyzet felvétele
(atlétikai szabályok),
– a váltófutásnál váltás, az
átadó bevárása; a bot
bevárása lassú mozgás
közben (két- és egykezes
váltás),
– magasugrás lépő- vagy
guruló (flop-) technikával,
a meredek felugrásra
törekvés,
– távolugrásnál 10-15
lépés nekifutással. A
felugrás helyzetét tartva,
leérkezés párhuzamosan
előre tartott lábbal,
– kislabda-hajítás távolba,
nekifutással, minél
hosszabb úton történő
gyorsítással.
(A helyes technika
kialakításának egyik
feltétele a rugalmas
talajfogás.
A különböző sebességgel
végzett futások alkalmával
a futómozgás egyéni
jegyei érvényesülhetnek.)
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Témakörök

Torna.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A tanulók koordinációs
képességének fejlesztése
új tornagyakorlati elemek
megtanításával,
gyakorlásával, összetett
feladatok gördülékeny
összekapcsolásával.
A tanulók
biztonságérzetének
fejlesztése a különféle:
– támaszhelyzetekben,
– fordított
testhelyzetekben,
– függésgyakorlatok
végzése során.
A tanulók segítségadó
tudásának, képességének
fejlesztése.

Tananyag
Támaszhelyzetek,
támaszugrások,
függőhelyzetek,
egyensúly gyakorlatok
megnövelt nehézségi
fokkal: rávezető;
célgimnasztikai;
képességfejlesztő
gyakorlatok.

Ajánlott tevékenységek

A tananyag
tevékenységeinek
gyakorlása, a
balesetmentes végrehajtás
gondos előkészítése.

Bátorugrás,
kézálláskísérletek falnál,
szabadon, támlázás
oldalirányba, magas
padon, KTK-n, gerendán,
cigánykerék, mérleg,
spárga, híd,
összefüggő
talajgyakorlatok.
Szekrényugrás: széltében
3-4 rész, gurulóátfordulás
előre.
Gyűrűn: alaplendület;
lebegőfüggés;
hátsófüggés; fészek,
leugrás két kötélen,
gyűrűn: fellendülés
zsugorlefüggésbe, emelés
zsugorlefüggésbe, R.G.
(csak lányoknak):
– járások talajra rajzolt
vonalon, vízszintes és
ferde padon, gerendán
előre, hátra, oldalra
térdelő és négykézláb
támaszban
– kúszás hason és
hanyattfekvésben.
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Témakörök
Kézilabda.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Ügyesség fejlesztése.
Koordináció fejlesztése.

Tananyag
Speciálisan előkészítő,
labdás ügyességfejlesztő
feladatok és testnevelési
játékok.
Kézilabdával:
– alapmozgások labdával,
labda nélkül,
– alapállás, védőállás,
– dobások, átadások,
kapura lövések
(beugrással is),
– különböző magasságból
és irányból érkező labda
elfogása,
– helycserék támadásban,
– egyéni (és társsal való)
védekezés,
– cselek, testcsel, induló
átadási csel,
– kapus: a kapus cselei,
csúsztatott és felpattanó
labda védése,
– védekezés a kapu előtti
szabaddobás esetén.

Kosárlabda.

Labda nélküli mozgások
fejlesztése:
– indulás, megállás,
sarkazás, irányváltoztatás
technikájának
készségszintű
elsajátíttatása (labdával
labda nélkül),
– labdavezetés, önindítás,
kosárra dobás
technikájának csiszolása.
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Ajánlott tevékenységek
Az ötödik osztály előírásai
szerint, továbbá:
– a lábmunka csiszolása
csoportos foglalkozás
keretében,
– dobások, átadások,
kapura lövések fejlesztése,
– cseles mozgások
megtanítása,
– kapusok; játéktudásuk
alapmozgásainak bővítése.

Kosárlabda játék.
A tananyag gyakorlatai.
– Sarkazás, megállás
labda nélkül és labdával (3
ütemre),
– irányváltoztatás,
– egykezes felső átadás,
kétkezes átadás,
– labdavezetés a futás
ritmusának
változtatásával,
– állásban, különböző
testhelyzetekben,
– kosárra dobás helyből 23 m-ről egy - és kétkezes
felső dobással,
– büntetődobás kétkezes
alsó dobással,
– a védekező mozgás- és
lábmunkája,
– támadásban és
védekezésben az egyéni
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Labdarúgás.

A labdás feladatok
végzése által fizikai,
technikai, taktikai képzés
megvalósítása.
Racionális cselekvés
képességének fejlesztése a
különböző
feladathelyzetekben.
Önfegyelem sajátos
formáinak kialakítása a
közös eredményért.

Röplabda.

Ügyesség fejlesztése.
Ütéstechnika fejlesztése.

Baseball.

Tananyag
szerep vállalása.
Szabályok. Kétszer
indulás, szabálytalan
indulás, sarkazás.
LABDARÚGÁS
– álló és mozgó labda
rúgása belsővel, álló és
mozgó célra,
– kézből leejtett labda
rúgása teljes csüddel,
– guruló labda átvétele
belsővel,
– fejelés állóhelyben a
homlok középső részével
előre és oldalt,
– a kapus játéka: alapállás;
guruló és félmagas labdák
elfogása,
– egyéni védekezés,
– szabály: a vonal, a
kezezés, az érintés
szabályai.
Játék: lábtenisz, kispályás
labdarúgás.
Alapvető technikai és
taktikai elemek.

Alapvető technikai
elemek.

Ajánlott tevékenységek

A tananyagban közöltek
pontos gyakorlása.
Mérkőzés.

Szabályok megbeszélése.
A nyitás technikájának
gyakorlása. Megfelelő
kéztartás gyakorlása.
Alsó ütés gyakorlása.
A tananyagban közöltek
pontos gyakorlása.
Mérkőzés.
Rávezető játék: méta a
szabadban.
Baseball-játék
megtekintése filmen, a
szabályok megbeszélése.
Megfelelő alakzatban való
felállás gyakorlása.
Ütés, elkapás, labdáért
futás gyakorlása.
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Témakörök
Úszás.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A vízbiztonság javítása.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A választott úszásnem
technikájának csiszolása.

Bemelegítés.
Gyakorlás.
Sok játék.
(Gyakorlás közben
folyamatosan figyeljük a
gyerekek állapotát,
reagálását,
fokozatosan ügyeljünk a
sérülések megelőzésére.)

Téli
sportfoglalkozás.

Az időjárással szembeni
ellenállóság fejlesztése,
edzettségi szint emelése.

A téli sportok
megvalósítható formái és
téli játékok.

Szabadidős
sporttevékenység
.

Tájékozódási, ügyességi,
gyorsasági képességek
fejlesztése.

Tájékozódási futás (ahol a
feltételek adottak).
Divatos helyváltoztatási
eszközök alkalmazása
(kerékpár, görkorcsolya,
gördeszka, roller stb.).
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Megfelelő ruházatra a tanulók
figyelmének felhívása.

Terep kiválasztása és
előkészítése.
A tanulók felkészítése a
feladatra, a feladat
végrehajtásának ellenőrzése.
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A továbbhaladás optimális feltételei:
Rendgyakorlatok,gimnasztika: A tanuló képes formaságok végrehajtására: igazodás, takarás;
fordulatok, nyitódás, zárkózás, a menet megindítása, megállítása. Tud gyakorlatokat zenére, illetve
vezényszóra végezni. Tud 6-8 (4 ütemű) gyakorlatot (önállóan) összeállítani (esetleg saját zenére).
Képes 12-15 percen át folyamatosan gimnasztikai gyakorlatot végezni.
Atlétika: A tanuló tud lassú mozgás közben az egy-, és kétkezes váltással dobni, alkalmazza
tapasztalatai alapján az energikus kar- és láblendítést a felugrásban, ismeri a dobószer minél
hosszabb úton való gyorsításának módját, alkalmazza az egyéni teljesítmény javítására a távolba
történő dobásokban.
Torna: A tanuló ismeri a tanult gyakorlatelemek helyes technikájának végrehajtását. Képes az ugrás
során támaszhelyzeteket követően második ívet létrehozni. Ismeri a helyes ugródeszka használatot.
Képes a felsorolt feladatok végrehajtására. Lendületes és törésmentes a feladat végrehajtása
függésgyakorlatokban, mászás kísérletben. Be tud mutatni 3 gyakorlatelemből álló gyakorlatot.
Labdajátékok: A labdajátékokban képes a tanult technikai elemek alkalmazására.
Kézilabda: A tanuló képes védekezésben a labdát birtokló ellenfélhez legközelebb állót zavarni a labda
továbbításában, illetve a kapura lövésben, tudja készségszinten a következő technikai elemeket:
alapmozgások, egykezes felső átadás, kapura lövés.
Kosárlabda: A tanuló tud járás és futás közben mindkét kézzel, irányváltoztatással labdát vezetni, egy
leütés után fektetett dobást végrehajtani. Ismeri a sarkazás gyakorlati jelentőségét. Képes kosárra
dobásra egy leütéssel, labdával indulásra, megállásra, irányváltoztatásra, büntetődobásra.
Labdarúgás: A tanulónak fejlett a speciális labdaügyessége, a tanult technikai elemeket alkalmazza,
ismeri a védők és a támadók feladatait.
Röplabda: A tanuló képes nyitásra és alsó ütésre.
Baseball: A tanuló képes a labda elütésére és elkapására. Tudja a játék szabályait.
Szabadidős tevékenységek: A tanuló ismeri a szabadban végzett mozgásoknak megfelelő öltözéket,
felszereléseket. Vállalja a szabadtéri tevékenységet, alkalmazkodik a növekvő terhelés elviseléséhez.
Úszás: Képes egy meghatározott távolság leúszására.
Angol nyelven is követni tudja a tanórákat.
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7. évfolyam
Heti óraszám: 5 tanóra
Nagy témakörök:
- Rendgyakorlatok (alaki képzés)
- Gimnasztika / előkészítő gyakorlatok
- Atlétika /járások, ugrások, dobások, versenyek
- Torna / támasz -, függés és egyensúly gyakorlatok
- Sportjátékok (külföldi és magyar) / technikák és taktikák
- Egyéb képesség / készségfejlesztés, testnevelési játékok
- Úszás
- Téli foglalkozás
- Szabadon felhasználható tanórák
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Témakörök

Rendgyakorlatok,
gimnasztika,
előkészítő,
alapozó,
prevenciós
feladatok.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Külső rend igényének
kialakítása, ennek
hasznosságának,
szépségének tudatosítása.
A tanulók fejlesztése a
sportöltözet,
sportfelszerelés
használatában, a
személyi higiénia
szükségességének
tudatosításában.

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A rendgyakorlatok,
gimnasztika 5−6.
osztályos anyaga,
továbbá:
– a fejlődés,
szakadozások a nyitott
oszlopok sorainak
többszörösére
növelésével,
– menetsebesség és
lépéshossz változtatása,
– a menet irányának
megváltoztatása egyes
oszlopban járás közben,
egyszerű ellenvonulások,
fejlődések, szakadozások
ellenvonulásban.
Gimnasztika:
– 2-4-8 ütemű
szabadgyakorlatok és
szabadgyakorlati
alapformájú társas,
kéziszeres- és egyszerű
szabadgyakorlatok.

Rendgyakorlatok tanári és
kiválasztott tanulói
irányítással. A
rendgyakorlatok alaki
formaságaiban előtérbe
kerülnek a menet közben
történő alakzatváltozások,
szakadozások. Ezen
alakváltozásoknak a
megtanítása fontos mind
zárt, mind a nyitott
oszlopok sorainak
többszörösére növelésével
az órát előkészítő
gimnasztikai anyaghoz,
illetve a sportnapon,
sportünnepélyek
alakzatainak
kialakításához.
(A pedagógus számára a
rendgyakorlatok
büntetésként való
felhasználása a pedagógiai
tehetetlenség jele.)
A gimnasztika terén
következetesen követeljük
meg tanulóinktól:
– a pontos kiinduló és
befejező helyzeteket,
– a mozgások
kiterjedésének csorbítatlan
megvalósítását.
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Témakörök
Atlétika

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Gyorsaság, erőnlét,
ügyesség, kitartás,
figyelem.

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Futások, ugrások,
szökdelések, dobások.

6. osztály szerint,
továbbá:
Célgimnasztikai,
valamint rávezető
gyakorlatokkal,
feladathelyzetekkel az
atlétikai mozgások
előkészítése:
– futás egyéni ütemre
a táv növelésével,
– akadályfutás 3-4
akadállyal, 100-110
cm-es sáv átugrásával,
– térdelőrajtnál:
indulás fokozatosan
növekvő, és gyorsuló
lépésekkel,
– váltófutásnál a
váltóhatárt kisegítő
vonal alkalmazásával,
– szökdelések,
ugrások változatosan
összeállított szereken,
– a guggoló, távolugró
technika csiszolása,
– a dobásnál hátulról
történő indítások
tudatosítása.

Futásokat, ugrásokat,
dobásokat speciálisan
előkészítő és
célgyakorlatok.
Állórajt, indulás elöl
és hátul lévő lábbal.
Térdelőrajt helyes
technikai végrehajtása,
vezényszavak
ismerete.
Gyorsfutások 60, 100
m-en.
Vágtafutások.
Iramfutás (1000 m-es).
Tartós futás
iramnehezítéssel.
Kitartó futás 10-12
percig. Futás
akadályok felett.
Váltófutás két- és
egykezes váltással.
Távolugrás guggoló
technikával.
Magasugrás lépő,
vagy (ugródomb
esetén flop) (guruló
technika) átlépő
technikával.
Kislabdahajítás
távolságra, célra.
Súlylökés helyből (3
kg). Lökések tömött
labdával helyből egy
és két kézzel.
Játékok: Egyéni-páros,
csapat-, sor-, és
váltóversenyek futó,
ugró és dobó
feladatokkal

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Torna.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Egyensúlyozás
képessége, hajlékonyság,
erőnlét.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Támaszhelyzetek,
támaszugrások,
függéshelyzetek,
gerenda.
– Célgimnasztikai,
rávezető,
képességfejlesztő
gyakorlatok,
– repülő gurulóátfordulás
nekifutással,
– fejállás különböző
kiinduló helyzetekből,
– kézenátfordulás oldalt,
– csúsztatás, vetődés,
– fellendülés kézállásba
(kísérletek)
– mérlegállás, híd,
spárga, tarkóbillenés,
fejbillenés (kísérlet)
– összefüggő
talajgyakorlat,
– terpeszátugrás
ugrószekrényen (3-4
rész) hosszában,
bakugrás,
– guggolóátugrás
ugrószekrényen (3-4
rész) széltében
(segítséggel)
– gerendán futólépés,
érintőjárás, hármaslépés,
karkörzések,
– gyűrűn: alaplendület,
zsugorlefüggés, nyújtott
lefüggés, lebegőfüggés,
lefüggés, hátsó függés,
homorított leugrás hátra
lendületből.

A torna mozgásanyagának
hatékony, intenzív
feldolgozásához
figyelembe szükséges
venni:
– azonos szerigényű
anyagok oktatásának, a
különböző osztályokban
azonos időszakra
ütemezését,
– a foglalkoztatási formák
helyes megválasztását
(együttes osztály stb.),
– a fokozott tanulói
segítségadás bevonását,
– a minél jobb bemutatás
érdekében a tanulók aktív
részvételével minél több
versenyszerű helyzet
kialakítását,
– a haladás ütemének
fokozása érdekében a
feladatoknak a tanulók
képességeihez történő
igazítását.
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Témakörök
Kézilabda.

Kosárlabda.

Röplabda.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A kézilabdajáték célja
lényegét tekintve
megegyezik az 5−6.
osztályban
megfogalmazottakkal, de
magasabb szinten
realizálódik. A gyermek
fejlődési sajátosságaiból
fakadóan előtérbe
kerülnek:
– az értelmi képességek,
– a felelősség,
csapatszellem,
– az ésszerűségen
alapuló helyzetfelismerés
képessége,
– a sportszerűség
betartása,
– az önfegyelem
sajátosságainak
formálása.
Az 5−6. osztályban
kitűzött célok itt is
követendők magasabb
szintű megfogalmazással.
A kosárlabdázás továbbra
is képezze és fejlessze a
tanulóink:
– sokoldalú
mozgásismeretét,
– koordinatív és
kombinatív képességeit,
– labdás ügyességét és
kreatív gondolkodását,
– csapatjátékból adódóan
a társsal, a csapattal
szembeni pozitív
elvárások érvényre
jutását.

Labdaügyesség
fejlesztése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Speciálisan előkészítő, a
labdás ügyességet
fejlesztő feladatok és
testnevelési játékok.

Kézilabdával:
– egyéni védekezés,
– a gólveszélyes terület
védelme,
– a kapura törő játékos
sáncolása,
– támadásból védekezésbe való
gyors visszarendeződés,
– résekre helyezkedés,
– labda átvétele helyből indulva,
mozgásból,
– kapura lövés, gyors átadások,
bejátszások,
– esések, bevetődések,
– védekezés egy zavaró
játékossal (5+1),
– támadás felállt védelem (5+1)
ellen.

Kosárlabdajáték
gyakorlása.

Röplabdajáték
gyakorlása.

– átadás futás közben párokban,
– labdavezetés
irányváltoztatással,
– fektetett dobás
labdavezetéssel,
– összetett technikai feladatok:
sarkazás-meginduláslabdavezetés, megállássarkazás: előredobott labdával
megállás, sarkazás, egy leütés
után, fektetett dobás,
– büntetődobás,
– egyéni védekezés lábmunka,
– bejátszás befutó játékosnak,
j) szerelés, emberfogásos
védekezés a labdát birtokló
játékos helyzetének
megfelelően,
k) ötletjáték könnyített
szabályokkal.

Támadás és védekezés alapvető
megoldásai.
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Témakörök

Baseball.

Labdarúgás.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Ütő- és dobókészség
fejlesztése.

Lényegi eltérés nincs, de
az elvárások magasabb
szinten kell, hogy
realizálódjanak, mint az
5−6. osztályban.

Tananyag

Baseball-játék
gyakorlása.

Ütő- és dobótechnikák
gyakorlása.
Alapvető játékszabályok
ismertetése, ismétlése.

Labdarúgás gyakorlása.

– álló és mozgó labda rúgása
belső csüddel, álló és mozgó
célba,
– labdaátvétel talppal,
– levegőből érkező labda
átvétele belsővel,
– fejelés állva, mozgás közben,
– alapszerelés,
– labdavezetés, elhúzó csel,

Krikettjáték.

Motiváció: krikettjáték
bemutatása filmanyagon.
A krikett szabályai.
A játék megtanulása.

–A technikai tudás
fejlesztése a labda le- és
átvételében, a csüddel
történő rúgásban, a
fejelésben,
alapszerelésben,
labdavezetésben,
– taktikai megoldásoknál
összjáték a
támadásokban,
védőjátékosok mozgása,
helyezkedése, szerelése,
– kapusképzés,
szabályok ismerete.

Krikett.

Más kultúrák játékainak
megismerése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Szabadidős sport- Ügyesség, gyorsaság,
tevékenység.
szabadidő hasznos
eltöltése.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag
Szabadidős
sporttevékenységek
gyakorlása.

Ajánlott tevékenységek
– Túrázási formák, gyalog
-, kerékpártúra (duatlon) a
helyi tanmenetben
pontosan meghatározott
időpontban, szép, élményt
adó helyszínen,
– különböző
helyváltoztató eszközök:
kerékpár, görkorcsolya,
gördeszka, futball stb.
– téli sportok: szánkózás,
síelés, korcsolyázás,
(jégkorong),
– vízi sportok: evezés,
kajak, kenu, (hétvégi
program - tábor keretében,
szünidőben),
-asztalitenisz, tollaslabda,
-futással, dobással, ütéssel
k kombinált népi játékok
(várméta, stb.).
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A továbbhaladás optimális feltételei:
Rendgyakorlatok, gimnasztika: Mozgáskultúrájában,
fegyelmezett, kitartó munkavégzésében fejlődést mutat..

higiéniai

szokásainak

változásában,

Atlétika: Képes fokozni teljesítményét a kitartó, iram, fokozó és akadályfutásban. Tud
gyorsfutásban, 30- 60-100 m-en időt javítani. Képes a nekifutás sebessége, a kitámasztás- és a
lendítés közötti összefüggésre vonatkozó tapasztalatokat alkalmazni az ugrásokban. Ismeri az
optimális nekifutási sebességet a magas- és távolugrásban.
Torna: Tudja a támasz- és függőszereken tanult gyakorlatelemek jellegzetes kulcsmozzanatait:
talajon az alapelemeket, támaszugrásoknál az alapugrást, ellökést, gyűrűn az alaplendületeket,
gerendán a hely- és helyzetváltoztatásokat. Tud bemutatni összekötő elemeket is tartalmazó 2-3 (34) elemből álló önálló talajgyakorlatot. Biztonsággal tud mászni (függeszkedni).
Sport-és testnevelési játékok:
Kézilabda: készség szinten végzi a rövid és változó irányú adogatást élénk ritmusban, képes a
védők helyezkedésének megzavarására, tud mozgásból végrehajtott kapura lövést végezni.
Az egyén szereplésének mérése: egyéni védekezés, támadásból a védekezésbe való gyors
visszarendeződés, résekre helyezkedés,gyors átadás, bejátszás, esések, bevetődések, kapura lövés,
kapus játéka, szabályismeret.
Kosárlabda: a tanulók támadásban állandó mozgással szakadnak el védőiktől a labdaátvételre, a
kosárra dobáshoz, kellő időben adja át a labdát a legkedvezőbb helyzetben lévő társnak, tud futás
közben labdát kezelni, egy leütés után fektetett dobást végrehajtani, sarkazni, tud egy lépés után
megállni két ütemben, páros lábról felugrani a lehető legmagasabbra, az ugrás „holtpontján”
taposni, labdával célba dobni.
Labdarúgás: fejlődik technikai tudása a labda birtoklásában: átvételében, labdatovábbításban,
labdavezetésben, tudja az elmozduló társnak a labdát pontosan továbbítani.
Baseball és krikett: ismeri az alapvető szabályokat, rendelkezik a játékok alaptechnikájával.
Szabadon választható, szabadidős tevékenység:
Ismeri a szabadtéri testedzés (testnevelési óra) legfontosabb egészségi és balesetvédelmi
rendszabályait. Képes szabadtéri sporttevékenységek végzésére.
Angol nyelvű óravezetés mellett is minden tevékenységet tud végezni, érti a használt
szakkifejezéseket. Csapatjátéknál tud angol nyelven utasításokat adni, például angolul métajátékot
vezetni.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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8. évfolyam
Heti óraszám: 5 tanóra
Nagy témakörök:
- Rendgyakorlatok (alaki képzés)
- Gimnasztika / előkészítő gyakorlatok
- Atlétika /járások, ugrások, dobások, versenyek
- Torna / támasz -, függés és egyensúly gyakorlatok
- Sportjátékok (külföldi és magyar) / technikák és taktikák
- Egyéb képesség / készségfejlesztés, testnevelési játékok
- Téli foglalkozás
- Szabadon felhasználható tanórák

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Rendgyakorlatok, A tanulók igényeljék a
gimnasztika,
külső rendet,
előkészítő,
tudatosuljon ennek
alapozó,
hasznossága és a rend
prevenciós
szépsége.
gyakorlatok.
Értsék meg az alaki
formaságok fontosságát,
az együttes mozgásban
rejlő harmóniát, rendet.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A testnevelésben
alkalmazott
rendgyakorlatok köre,
elsősorban:
– testfordulatok helyben,
– menet megindítása,
megállítása,
– menetből átmenet
futásba, futásból átmenet
lépésbe.
Tartásjavító a
gerincoszlop
izomegyensúlyának és a
medence középállásának
automatizálását biztosító
gyakorlatok, valamint az
egyéb ortopédiai
elváltozásokat megelőző
ellensúlyozó
gyakorlatok.

A rendgyakorlatoknál a
célkitűzés az előző
osztályokéhoz hasonlóan:
– nem csak
osztályközösségben,
hanem nagyobb
egységben felvonuláshoz
az alakzatok mozgatása;
szabadtéri tanévnyitó,
tanévzáró ünnepek.
Gimnasztikai
gyakorlatoknál:
– játékos szabadgyakorlati
alapformájú,
– határozott formájú
szabadgyakorlat,
– kéziszer, illetve
szergyakorlatok
végeztetése.
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Témakörök
Atlétika.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A munkabíró-képesség
növelése. Sokoldalúság
az oktatásban: atlétikai
feladatok változó
feltételek közötti
végrehajtásával, a többi
sportágban jelentkező
mozgáskészségek
összekapcsolásával.
Fizikai és koordinációs
képességek fejlesztése.
fejlődjenek.
A tanulók
érdeklődésének fokozása
az atlétika iránt.
Az oktatás során az
egyénre szabott
technikák kialakítása,
csiszolása, javítása,
gyakoroltatása kerül
előtérbe.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Ajánlott tevékenységek

Futások, ugrások,
dobások.
Eredményes végrehajtás
feladathelyzetben.

Gyorsfutás
30-60-100 m-en.
Iramfutás a táv fokozatos
növelésével. Fokozó futás.

Játékok: versengések az
atlétika egyes számaiban.

Álló-, térdelőrajt a
törésmentes indulásra,
továbbá a célbafutás
helyes végrehajtására
törekvés.
Futás nehezítésekkel
(terep, akadály).
Váltófutások.
Magasugrás.
Távolugrás.
Kislabdahajítás (10-15
lépés) nekifutással.
Súlylökés helyből,
becsúszással. Vetések
tömött labdával mindkét
oldalra (két kézzel).
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Témakörök

Torna.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
A tanulók
gondolkodásában a
következők kialakítása:
– a mozgások fizikai
törvényszerűségeinek
megértése, az értelmes
mozgástanulás igénye,
– az egyes
elemkapcsolatok önálló
módon történő
feldolgozása,
– a mozgásuk állandó
tökéletesítésének
fontossága,
– a segítségnyújtás
magas szintű készsége.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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Támaszhelyzetek,
támaszugrások,
függéshelyzetek,
gerenda,
sportgimnasztika.

Ajánlott tevékenységek
– Gurulóátfordulások
előre, hátra, sorozatban is,
– repülő gurulóátfordulás
fekvő társon át,
– fejállás feladatokkal,
– fellendülés kézállásba,
tarkóbillenés, fejbillenés,
kézen átfordulás oldalra,
– összefüggő
talajgyakorlatok a tanult
elemekből,
– gerendán különböző
testhelyzetek, járásmódok,
állások,
– gyűrűn alaplendületből
fellendülés előre
lefüggésbe; alacsony
gyűrűn: támaszkísérletek:
4-5 elemből álló
összefüggő gyakorlatok,
– támaszugrás:
„Kismacska”, Terpesz és
guggolóátugrás keresztbe
állított 3-4 részes
szekrényen.
Mászás, vándormászás
kötélen, függeszkedési
kísérletek.
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Témakörök
Kézilabda.

Kosárlabda.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Labdaügyesség.
Védekező és
támadótechnikák.

A kombinatív lehetőségek
felismerésével a tanulók
kreatív, logikus
gondolkodásának
fejlesztése.
Célszerűség kialakítása az
eredmény elérésében.

Labdarúgás.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

A 7.osztály
megfogalmazása szerint,
továbbá technikai, taktikai
ismeretanyagból a
védekező, támadójátékból
a sportoláshoz
legszükségesebb
tudásanyag alapszinten, az
ügyesebbeknek magasabb
szinten.

Védekezésben:
Hely megtartása a zóna
számukra kijelölt helyén,
alkalmazzák a testtel való
feltartást.
Támadásban:
A folyamatos játék
biztosítása: gyors,
változatos irányú adogatás,
betörés, áttörés.
A megfelelő pillanat
kiválasztása társas, egyéni
akciók végrehajtására.

Az 5−7. osztály
megfogalmazása szerint,
továbbá:
– koordinált, egymáshoz
igazodó feladat
végrehajtás,
– önzetlenségben előbbre
jutás,
– az ellenfél és csapattárs,
a játékban résztvevők
tevékenységének
tisztelete, a
durvaságmentes játék.

Taktika:
– emberfogásos védekezés
során tudjon a védő a
támadó és a kosár között
maradni,
– a támadásban ismerje a
védőtől való elszakadás
egyéni módját.
Technika: Sajátítsa el
készségszinten a:
– a fektetett dobást oldalról
kapott labdával,
tempódobást páros lábról
felugrás után az ugrás
„holtpontján”,
– büntetődobás egy-vagy
kétkezes dobással,
– labdavezetés
irányváltoztatással.
Feladathelyzetben tudja
alkalmazni:
– a gyors indulást,
– az indulócselt,
– a gyors irányváltozást.
– a technikai ismeretekben
a tudáskülönbség
kiegyenlítése páros és
egyéni labdás feladatok
végzésével,
– a posztonkénti feladatok
elsajátítása,
– a támadójáték csiszolása,
– az emberfogásos
védekezés alkalmazása,
– a kapus technikai, taktikai

Csiszolják a tanulók a
technikájukat:
– külső, belső és teljes
csüddel történő rúgásnál,
belsővel történő rúgásnál
mozgás közben,
– az ügyetlenebb lábbal
történő rúgásnál,
– fejelésnél,
alapszerelésnél.
Taktika:
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Baseball.
Krikett,
softball, golf.

Úszás.

A vízbiztonság javítása.

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

– támadásnál pontos
összjáték.

tudásának bővítése,
- a játékrendszer ismerete.

Posztonkénti feladatok
elsajátítása.

A sportok gyakorlása.
Filmfelvételek nézése a
külföldi portjátékokról.

Az úszás távolságának
növelése a választott
úszásnemben.

Bemelegítés.
Gyakorlás.
Sok játék.
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Témakörök
Szabadidős
sportok.

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák
Ügyesség, gyorsaság,
erőnlét fejlesztése.
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Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Futással, dobással, ütéssel
kombinált (népi játékok)
nemzetek labdája,
kötélhúzás.

– Túrázási formák: gyalog-,
kerékpártúra (duatlon) a
helyi tanmenetben
pontosan meghatározott
időpontban, szép élményt
adó helyszínen,
– különböző helyváltoztató
eszközök: görkorcsolya,
gördeszka, futball, stb.
– téli sportok: szánkózás,
síelés, korcsolyázás,
(jégkorong),
– vízi sportok: evezés,
kajak, kenu, (hétvégi
program - tábor keretében,
szünidőben),
– asztalitenisz, tollaslabda
(tenisz a testnevelési órán a
legalapvetőbb technikai
elemek, elsősorban a
sportág megismertetése
lehetséges, főleg az órán
kívüli keretben végezhető).
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A továbbhaladás optimális feltételei:
Rendgyakorlatok: A tanuló ismeri az alaki formaságok elrendelő vezényszavait. A tanuló tud
önállóan összeállítani 8-6 ütemű gyakorlatot, zenére bemutatni (saját összeállítású) 32 ütemű
gyakorlatfűzést, társainak levezényelni 4-5 gyakorlatelemet tartalmazó szabad kéziszer-gyakorlatot.
Atlétika: A tanuló ismeri, hogyan kell fokozni az állóképességet, a különböző kitartó mozgást
követelő feladatokkal. Tud gyorsfutás közben váltani. Képes futásra nehezítésekkel.
Javul a teljesítmény a rövid-, közép-, hosszú távú futásokban. Képes az ugrásoknál, dobásoknál az
ugró-, dobótechnika összhangjának megteremtésére.
Torna: Biztonságosan tud mászni (függeszkedni), támaszban, függésben karhajlítást és nyújtást
végezni, egyensúlyozva járni talajon, szereken, egyéni adottságokhoz viszonyított hajlékonyságot,
lazaságot, rugalmasságot a szereken történő feladatvégzés közben biztonságot mutat, tud az 5-8.
osztályban tanult tornaelemeket bemutatni talajon, szereken, képes 3-4 (5) elemből önállóan
összeállított talaj-, (illetve szer-) gyakorlatok bemutatására.
Sportjátékok:
Kézilabda: Átadások járás, futás közben, különböző magasságból érkező labda elfogása, átvett labdával
beugrásos kapura lövés; sánc fölött kapura lövés; szabad- és büntetődobások,
a védőjátékos mozgása, a védők helyezkedése, sáncolás, a kapus mozgása, a védés kézzel, lábbal,
védekezés két zavaró játékossal (4+2), támadás felállt védelem ellen (4+2), gyors indítás; betörés és
kapura lövés.
Kosárlabda: Fektetett dobás oldalról kapott labdával, kosárra dobások állóhelyből egy és két kézzel,
büntetődobások az egyéni adottságoknak megfelelő technikával, labdavezetés irányváltoztatással, aktív
védő mellett, támadás 3:2 ellen, gyors indulás, támadás emberfogás ellen, egyszerű elzárások,–
elszakadás a védőtől, ötletjáték (a 3-10 és a 30 mp-es szabályok nélkül).
Labdarúgás: Pattanó és guruló labda rúgása teljes csüddel állóhelyben és mozgás közben, álló és
mozgó célra, fejelés felugrással páros lábról előre és oldalt, szlalom labdavezetés belső és külső csüddel,
rálépős csel, alapszerelés.
Baseball, krikett softball, golf: Ismeri a szabályokat. Be tud mutatni ütő- és dobótechnikákat.
Úszás:
Tud adott távot választott úszásnemben leúszni.
Szabadidős sport:
Évszaktól függetlenül ismeri a szabadtéri testedzés lehetőségeit.
Ismeri a szabadtéri testedzés (testnevelés óra) legfontosabb egészségi és balesetvédelmi rendszabályait.
Részt vesz rendszeresen szabadtéri sporttevékenységben
Képes egy szabadtéri sportágban jó teljesítmény nyújtására.
Angol nyelvű óravezetést is követni tud és ismeri a legfontosabb szakkifejezéseket. TV-ben közvetített
sportmérkőzések során érti a sportriporter kifejezéseit, angol nyelven is.
Tankönyvek, segédletek:
A testnevelés tantárgyhoz nem szükséges tankönyvet használni.
A tanórákon használt szakkifejezések megtanulásához az egyes sportok, gyakorlatok angol nyelvű
elsajátításának segítésére a tanulók angol-magyar szószedetet kapnak. A szakterminológiát angol
nyelven is meg kell tanulniuk a tanulóknak.
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X. A hatékony, önálló tanulás kompetenciaterülete
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is.
A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás,
számolás, valamint az informatikai eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek elsajátítása,
feldolgozása és beépítése. A tanulónak képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának
másokkal való megosztására, saját munkája értékelésére és szükség esetén tanács, információ és
támogatás kérésére.
Az osztályfőnök kiemelt feladata a hatékony, önálló tanulásra való nevelés, ebbe beletartozik az
egyénnek legjobban megfelelő tanulási stratégiák kifejlesztése és az igény kialakítása új ismeretek
szerzésére, valamint, hogy a tanuló képes legyen saját tanulásának reflektív értékelésére.
Az osztályfőnöki órák keretében külön tanulástechnikákat is tanulnak a diákok.
A tanulás tanítása fontos területe az osztályfőnöki és a szaktanári munkának egyaránt és tágabb
értelemben ez az egész személyiség fejlesztését is jelenti (döntéshozatal, önálló gondolkodás,
helyes időbeosztás, felelősségvállalás).
Kiemelt fejlesztési feladat: énkép, önismeret.
Ahhoz, hogy tanulók képesek legyenek énképükbe, önreflexióikba integrálni az elsajátított tudást,
készségeket, tanulást segítő beállítódásokat, motívumokat, a tanítás-tanulás egész folyamatában
gondoskodni kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és
életpályájuk alakításában.
Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés
és önkontroll, a felelősség önmagukért, az önállóság, az önfejlesztés igénye és az erre irányuló
tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság.
Kiemelt fejlesztési feladat: a tanulás tanítása.
A tanulás tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség
fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata.
A tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést
a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, annak
szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, valamint tanítsa a gyereket tanulni. A hatékony tanulás
módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának a
kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata elsősorban a következőket
foglalja magában: az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség számfogalom fejlesztése),
az előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása, az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások
kiépítése, a csoportos tanulás módszerei, kooperatív munka, az emlékezet erősítése, célszerű
rögzítési módszerek, a gondolkodási kultúra fejlesztése, az önművelés igényének és szokásának
kibontakoztatása, az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek
elsajátítása. A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A
tanulóknak el kell sajátítaniuk az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az
interneten való keresés stratégiáját.
Fontos a kísérleteken alapuló tanulás, a csoportos tanulási módszerek kialakítása. A pedagógus
feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát, szokásait. Vegye
figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit és ezekre alapozza a tanulás fejlesztését.
Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvontverbális útjait és életszerű tartalommal ruházza fel azokat. Törekednie kell a gondolkodási
képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós vagy szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és
kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis,
szintézis, összehasonlítás, általánosítás és konkretizálás erősítésére, mindennapokban történő
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felhasználására. Olyan új tudást kell kialakítani, amit az új helyzetekben is lehet alkalmazni.
Előtérbe kerül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan
érdemes hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk
sokoldalú alkalmazására,a kockázatvállalásra, az értékelésre, érvelésre. Fontos feladat a kritikai
gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása, az életvitel arányainak
megtartása, az értelmi, érzelmi egyensúly megteremtése, a teljesebb élet megszervezése. Az iskolai
tanítás-tanulási folyamatba külső szakértő is bevonható.
A külső szakértő kiválasztásáért a külső szakértő által közölt ismeretek és az iskolai pedagógiai
program összhangjáért az iskola igazgatója felelős. A külső szakértő a tanítási órán a kijelölt
pedagógus közreműködésével, a tanulási folyamat pedagógiai szempontból történő kontrollja
mellett vehet részt a tanítási folyamatban.
A délutáni szabadidő sávban és az osztályfőnöki órák bizonyos százalékában is lehetséges
szakképzett „Mindlab” oktatóval a tanulási képességek fejlesztése az osztályfőnökök döntése
szerint.
Kiemelt fejlesztési feladat: felkészülés a felnőtt lét szerepeire.
A felnőttlét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, hogy
segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek
megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk
vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése tevékenységek és tapasztalatok
útján. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször kényszerülhetnek
pályamódosításra.
Az iskolának- a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a
munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek
elősegíthetik , hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek
megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- ás pályaismereteiket.
X. 1. Osztályfőnöki tanórák és közösségépítés
Bevezető
Az osztályfőnöki tanórák nyújtanak lehetőséget arra, hogy holisztikus szemlélettel egy osztályfőnök
a tanulók teljes iskolai teljesítményét figyelemmel kísérje és megbeszélje a tanulókkal az esetleges
problémákat. Konfliktusok, nagyobb problémák esetében az osztályfőnök tud segítséget nyújtani a
szaktanárok és a diákok közötti nézeteltérések rendezésére és a tanulmányi eredmény romlása
esetén felveszi a kapcsolatot a szülőkkel.
Ezeken a tanórákon értesülnek a diákok többnyire a legfontosabb eseményekről is az iskola és az
osztály életében.
Az osztály a tanév során több közösségi programon vesz részt, például osztálykiránduláson,
melynek megszervezése az osztályfőnök feladata.
Az osztályfőnöki tanórák adnak lehetőséget önismereti csoporttréningek tartására szakképzett
vezetővel alkalmanként.
Kiemelt prevenciós szerepe van a kábítószer- és alkoholfogyasztás megelőzésében is az
osztályfőnöki tanóráknak, amikor meghívott szakképzett előadók is foglalkoznak a tanulókkal.
Jellemzők:
A tantestület határozata szerint lehet az osztályoknak csak magyar vagy angol és magyar
anyanyelvű osztályfőnöke. A tanórák a pedagógus nyelvén zajlanak.
A Nat kötelező témáin kívül az interkulturális szemlélet kialakításához járul hozzá az osztályfőnöki
tanóra a tanulókban különböző projektek végzésével, ami kapcsolódik a hon- és népismereti,
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országismereti tartalmakhoz.
A TV-ben a reklámokkal kapcsolatos helyes ítélőképesség, kritikus szemlélet kialakítása történik,
környezettudatos életvitel, mely kapcsolódik a környezetismeret tantárggyal és biológiával.
A pályaorientációhoz nyújt segítséget; a továbbtanuláshoz önismeret fejlesztésével, énkép
kialakításával beszélgetéssel, szerepjátékokkal.
Az osztályfőnöki órán nyílik a legtöbb alkalom a felnőttlét szerepeire való felkészülésre. Ide
tartozik a munka világának megismerése éppúgy, mint a tanulók saját képességeinek felismerése,
illetve a felnőtt viselkedésminták megtanulása.
Célok és feladatok:
Az osztályfőnöki óra központi feladata, hogy segítse a célnyelven való tantárgyoktatás különböző
területeit. A gyakorlatban fokozottan segítse a tanulókat a tanulási készségek és stratégiák
kialakításában. Az osztályfőnök központi személy a célnyelvi tanárok és a tantárgyi tanárok között,
összefogja az osztályban minden pedagógus munkáját, szervezési feladatait.
Koordináló tevékenysége is szélesebb körű, feladatai közé tartozik, hogy időközönként (havonta, 2
havonta) összeüljön az osztályt tanító tanárokkal és megbeszélje velük, hogy hogyan birkóznak meg
a tanulók feladataikkal, esetleg milyen területek fedik egymást. Tartalom központú oktatást
szorgalmaz, a szaktanárok között a kulturális különbségekből fakadó esetleges nézeteltéréseket
kezelni igyekszik.
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5-8. évfolyam
Heti óraszám: 1 tanóra
Témakörök

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Osztálykirándulás.

Együttműködés.
Csapatszellem
kialakítása.
Alkalmazkodás a
társakhoz, programhoz.

Csapatépítés.
Közösségformálás.
Helyi nevezetességek
meglátogatása.

Közös kirándulás az
erdőben. Helyismereti
vetélkedő, információvadászat a helyszínen.
Közösségformáló,
csapatépítő
tevékenységek.

Közösségépítés.

Közösségi
szemléletmód, empátia,
együttműködés,
alkalmazkodás.

Közösségi élet
formálása,
csapatszellem
kialakítása.

Kooperatív
csapatmunkák a
tanteremben és az
iskolakertben.
Közösségépítő
programok, játékok.
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Témakör

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Pályaorientáció.

Énkép, önismeret.

Tehetségkutatás,
tehetséggondozás.

„Ki mit tud?” vetélkedő.
Bemutatók saját
érdeklődési kör
bemutatására.
Látogatások különböző
munkahelyeken,
munkakörök
megismerése.
Meghívott előadókkal
különböző szakterületek
megismerése.
Önismereti tréning
meghívott
szakemberekkel
önismereti
csoportokban.

Felkészülés a felnőtt lét
szerepeire.

Munkamegosztás.

Fogyasztóvédelem.

Felelős szerepvállalás.

Kritikus hozzáállás a
reklámokkal szemben.
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Diákmunka lehetőségei Kutatómunka.
külföldön és
Magyarországon.
Cégek alapítása
kooperatív
Pénz szerepe,
csapatmunkában, saját
gazdaságos
bemutató, tevékenységi
pénzkezelés
kör bemutatása,
iránymutatói.
reklámfilm készítése.
Legalapvetőbb
vállalkozási ismeretek Komolyabb
bemutatása.
osztályrendezvény közös
megszervezése (pl.
klubhelység kialakítása
az iskolában, táncház
megszervezése az egész
iskolának).

Reklámok szerepe,
pszichológiája.

Reklámok szerepe.
Realitásvizsgálat
reklámok megnézése
után.
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Témakör

A tanulás tanítása.

Képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott tevékenységek

Egyéni tanulási
szokások
felülvizsgálata,
hatékonyság növelése.

Tanulástechnikai
alapismeretek,
gyakorlatok.

Tanulástechnikai
gyakorlatok.
Memóriafejlesztő
gyakorlatok.
„Mindlab” gyakorlatok
az osztályfőnökkel és
meghívott
szakemberekkel.

Kreativitás fejlesztése.
Gondolkodási
képességek.
Problémamegoldás.

Kreatív attitűd
kialakítása.

Ötletroham tárgyak,
dolgok más módon való
felhasználására a
megszokottól eltérően.
Fejlesztési tervek
kialakítása különböző
életszerű helyzetek,
állapotok megoldására.
Problémamegoldás
kreatív szemlélettel.
Szituációs gyakorlatok.

Preventív
foglalkozások a
dohányzás, kábítószerfogyasztás és
alkoholizmus
elkerülésére.

Kritikus szemléletmód
kialakítása a
dohányzással,
kábítószerfogyasztással és
alkoholfogyasztással
szemben. Egészséges
életmódra törekvő
szemléletmód
kialakítása.

Prevenció az
egészségromboló
szokások elkerülésére,
egészséges életmód
kialakítására.

Meghívott
szakelőadókkal
beszélgetés, preventív
foglalkozások a
korosztály életkori
sajátosságainak
megfelelően. A
szórakozóhelyeken a
diákok életében
megjelenhető veszélyes
tudatmódosító szerek
felismerését, kritikus
szemléletét elősegítő
foglalkozások.

A továbbhaladás optimális feltételei:
Aktív részvétel a foglalkozásokon.
Tankönyvek, segédletek:
Nem szükséges tankönyvet használni a tanórákon. Bármilyen témákba illő egyéb kiegészítő
tananyag használata lehetséges angol és magyar nyelven.
Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány
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X.2. Erkölcstan
Bevezető
Minden gyermek lelki igénye az, hogy a jóra törekedjen és olyan életformát éljen, ami számára
a lelki töltődést is megadja. Egészséges lelkű gyermek ösztönösen vágyik arra, hogy lelki
életében mindig katarzis-élményeken keresztül az állandó lelki megújulás és feltöltődés
élményét átélje.
Ennek a katarzis-élmények a tudatos segítése az erkölcstan, amiben a gyermekek lelki töltődését
tudatos eszközökkel segítjük.
Nem elég a gyermeket tanítani, a gyermeknek példát is kell látnia a lelki emelkedettségben
ugyanúgy a pedagógusoktól, mint a testi erőnlétben és a tanult ismeretek birtoklásában, a
képességek, készségek magas szintű meglétében.
Minden gyermek ösztönösen azokhoz a felnőttekhez fordul őszinte érdeklődéssel, akik számára
katarzis-élményt adnak a megjelenésükkel, lelki kisugárzásukkal és műveltségükkel.
Minden pedagógus feladata a példaadáson keresztül a gyermekek felé a lelki magasságok
megélésének a bizonyítása napi szinten. Ennek minden együtt töltött időben meg kell
mutatkoznia és nem önálló tantárgy keretében szükséges ezzel elsősorban foglalkozni.
Nem példamutató az a pedagógus, aki a lelki töltődését nem segíti a gyermekeknek a tantárgy
tananyagának tanítása közben ugyanúgy, mint a tudnivalók elsajátítását. Minden felnőtt azzal a
móddal, ahogyan él, gondolkodik, lelkileg kiteljesedik, mintát mutat a következő generációnak,
egyben hatással van a következő generáció értékítéletére és gondolkodásmódjára.
Jellemzők:
Minden egyes foglalkozás célja csak és kizárólag az, hogy a gyermekeknek a lelki feltöltődés
élményét átadjuk. Tesszük ezt a felemelő, szép dolgok felfedeztetésén keresztül.
Minden egyes ilyen alkalom a gyermeket azzal a katarzis-élménnyel látja el, hogy ő fontos
ember, helye van a világban és a világ egy olyan hely, ahol a szépnek és jónak mindig is helye
van.
Célok és feladatok:
Minden ember célja kell, hogy legyen, hogy az élete egy olyan irányban halad minden egyes
nap, ami állandó tiszta lelkiismeret érzésével látja el. Ez a célja és feladata minden egyes hittan
és erkölcstan órának, hogy a gyermeket ebben az alapállapotban megerősítsük szituációs
gyakorlatokkal. Így a gyermek konkrét tevékenységeken keresztül megtapasztalja, hogy
akármilyen helyzetbe is kerül élete során, mindig tud úgy dönteni, ahogy az számára a lelki
katarzis-élményt adja. A tevékenységek által minden gyermek olyan stabilan megmarad a lelki
tisztaság élményének az átélésében minden egyes foglalkozás után, hogy az egész életében egy
érzelmi biztonságot és lelki támaszt ad számára.
Az értékelés módjai:
Összpontosítás, lelki belehelyezkedés fokának értékelése szóban, lelkesítően.
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5-8. osztály
Heti 1 tanóra
Témakör, fejlesztendő képesség, kompetencia, tananyag:
Lelki tisztaság érzésének állandó stabilizálása a gyermekben.
Ajánlott tevékenységek:
A hétköznapi életből vett szituációs gyakorlatok, amelyek minden egyes helyzetben a gyermeket
döntési szituációk elé állítják. Ha a gyermek ezeket a szituációkat a tevékenységek során átéli
azok kihívó döntési helyzeteiben, később már tudatosan tudja alkalmazni ezeket a döntéseket a
valós szituációs helyzetekben. Ez önbizalmat és lelki nyugalmat segít kialakulni a gyermekben.
Minden szituációs gyakorlat után szükséges megbeszélni, hogy az adott döntés milyen
érzelemmel tölti el a gyermeket és miért jó vagy rossz azt az érzést érezni.
5-6. évfolyam
Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

Test és lélek egysége.

Képesség az
önnevelésre a testi
érzetek által okozott
lelki kontroll
kialakítására.
Megfigyelőképesség a
testi tüneteken
keresztül a lelki
problémák
megtalálásához.
Állandó önmegfigyelés
képességének
gyakorlása a testi és
lelki komfortérzet és
biztonságérzet
kialakítására.
Analizáló képesség.
Önmegfigyelés
képessége.

Lelki állapotfelmérés
képességének
fejlesztésére irányuló
gyakorlatok, amiben a
gyermek megfigyeli,
hogy a saját
élethelyzetében milyen
feladatok töltik el
feszültségérzettel vagy
eufóriával.
Az analizáló képesség
gyakorlásával a
gyermek önvizsgálata
állandó jelleggel való
kialakítása a tudatos
boldogságkeresés
segítésére.

Drámagyakorlatokon
keresztül ellazulás és a
feladatok által az egyes
tevékenységek érzelmi
állapotába való
belehelyezkedés, ami
az élet természetes
hozzátartozója a
gyermek számára.

Önmegvalósítás
képessége a
boldogságkeresés
folyamatos
gyakorlásával a lelki
eufória átélésével.
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Az örömet, ellazult testi
és lelki állapotot
eredményező
tevékenységek
felismertetése a
gyermekkel a saját testi
és leléki állapotának a
megfigyeltetésével. A
megtalált örömet okozó
tevékenységek
dominanciájának
lehetséges módjainak
közös felkutatása,
megvizsgálása a
gyermek életében.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Kapcsolat, barátság,
szeretet.
Közösségi élet.
Társadalmi együttélés.

Empatikus képesség a
többi gyermek örömet
okozó
tevékenységeinek a
megértésén keresztül.
Segítőképesség és
önzetlenség gyakorlása
a társak segítésében a
saját örömet adó
tevékenységeinek a
támogatásában.
Alkalmazkodási
képesség a gyermek
személyiségkibontakoztató
folyamatában a
társakkal való közös
együttélés
megvalósításához.

A gyermekek örömet és
lelkesedést,
munkavágyat kiváltó
tevékenységeinek a
megbeszélése,
önfelismerés a
tevékenységekre való
vágyon kersztül a saját
személyiségszerkezetre.
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Ajánlott
tevékenységek

Közös beszélgetések és
csoportokban,
párokban való
beszélgetések az
önfelismerő
gyakorlatok után.
Kooperatív
csapatmunkák az
alapján, hogy a
csoportban részt vevő
gyermekek milyen
Társak önfelismerő
tevékenységeket
tevékenységének
határoztak meg
támogatása és segítése. lelkesítő, energiát adó
és örömteli
tevékenységnek, amire
szívesen fordítanának
sok időt és energiát és
folyamatosan
fejlődnének azon
keresztül.
Közös tabló készítése,
amiben minden
gyermek meghatározza,
hogy melyik az a
tevékenységi kör,
amiben örömöt talál és
sok energiát fektetne
bele abba, hogy általa
fejlődjön. Csoportok
kialakítása a tabló
alapján és kooperatív
csapatmunkák, illetve
kutatómunkák
tervezése a megjeölt
tevékenységi körökben.
Komolyabb projektek
szervezése minden
gyermekcsoport
számára azokban a
témákban, amiket a
tablón megjelöltek.
Önvizsgálat a
tevékenységek során a
lelkesedésről, örömről.
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7-8. évfolyam
Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

A technikai fejlődés
hatásai.

A természetre való
ráhangolódás
képességének
fejlesztése. A természet
szépségeinek
felfedezésén,
megszeretésén
keresztül a természettel
harmóniában élés
készségének
kialakítása. Lényeglátó
képesség a természet
értékeinek és
hasznosságának a
felismerésén keresztül.

A természet
szépségeinek
felfedezése.
A természet
hasznosságának
felfedezése.
Az ember természettel
való harmóniában
élésének
szükségességének
felismerése.
Az ember és természet
harmonikus együttélési
lehetőségeinek
vizsgálata.
Az egyéni együttélés a
természettel való
harmóniában.

Kirándulás, séta a
természetben,
vizsgálódások,
felfedező játékok,
természet kincseinek
kereső játékai.
Természetfilmek.
Ember és természet
együttélésének
példáinak gyűjtése a
természetben,illetve
képek, filmek (pl.
Barakka) alapján.
Annak a jelenségnek a
vizsgálata, hogy az
ember számára melyik
fajta együttélés ad
minden helyzetben
komfortérzetet és lelki
feltöltődést a növényés állatvilággal. A
természet elemeinek, a
növényeknek,
állatoknak vizsgálata a
szimbiotikus, egymást
segítő kapcsolatok
alapján.
Minden gyermek
összeállítja a saját
élettervét a feladatok
kibontakoztatása
mellett, amiket az
önfelfedezés
tevékenységeiben
megtalált olyan módon,
hogy az ember és
természet
harmóniájában
valósuljon meg.
Beszélgetések a
tervekről. A terveket
minden gyermek tablón
ábrázolja és minden
évben új tablót készít
egész életében és
összehasonlítja őket.
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Témakörök

Fejlesztendő
képességek,
kompetenciák

Tananyag

Ajánlott
tevékenységek

A világegyetem és az
ember.

Alázat képességének
kialakítása.
Természettudományos
érdeklődés és
önfejlesztés
képességének
kialakítása
kutatómunkák által.

A Föld és a
Tejútrendsezr, a Nap,a
Hold vizsgálata.

Látogatás
Planetáriumba. A Föld
méretének
összehasonlítása más
bolygókkal,
távolságokkal. Az
ember méretének
összehasonlítása
ezekkel a
hosszúságokkal.
Kutatómunkák,
projektek, kooperatív
csapatmunkák
csillagászat témában.
Szituációs játékok az
elképzelt boldog
bolygón.

A továbbhaladás optimális feltételei:
Aktív részvétel a tevékenységekben. A vizsgálódások, projektek, csapatmunkák, tablókészítések
megvalósítása a gyermek legjobb képességei szerint.
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XI. Szükséges taneszközök
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, „Binostat” modell a valószínűség szemléltetésére, írásvetítő fóliák
(üres), nyomtatható fóliák, fóliafilc-készletek, fóliakészlet, szögestábla gumigyűrűkkel, matematika
CD-ROM-ok (pl. Nincs királyi út, Matek Manó), matematikai faliképek, Dienes - készlet, Babylon
-készlet, számítógép, matematikai faliképek: nagy matematikusok arcképei, mértékegységek,
geometriai alapfoglamak, halmazok, párhuzamos szárú szögek, merőleges szárú szögek,
négyszögek, eltolás, elforgatás, forgásszögek, tükrözés, területszámítás, kerületszámítás, kör,
Pitagorasz tétele, hasábok, egyenes körkúp, gúla, testek felszíne, térfogata, lineáris függvény
(transzformációk),
másodfokú
függvény
(transzformációk),
abszolútérték-függvény
(transzformációk), nevezetes sorozatok, hatványozás és négyzetgyökvonás.
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.
Történelem és állampolgári ismeretek:
A tananyagnak megfelelő térképek nagy méretben. Az egyes történelmi korok kultúrájának
megfelelő szemléltető eszközök a pedagógusok döntése szerint, pl. papiruszpapír Egyiptom
tanulásánál.
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Természetismeret:
Kísérletező készletek, pl. Fodor Erika természetismereti készlete, amely minden egyes kísérlet
eszközeit, alapanyagait tartalmazza a tananyagra vonatkozóan. Csontváz, az emberi testet ábrázoló
modellek. Transzparens képek, képek, filmfelvételek a környezetvédelemmel és egyéb
tananyagrészekkel kapcsolatosan a pedagógusok választása szerint.
Fizika:
A kísérletek végzéséhez szükséges felszerelés, a pedagógusok által kiválasztott Öveges-kísérletek
szükséges eszközök, alapanyagok.
Kémia:
Kémiai kísérletező-készlet, pl. Fodor Erika kísérletező készlete (legalább minden négy fős
csoportnak egy készlet, ami az összes kísérlet eszközeit és alapanyagait tartalmazza). Nagy
transzparens képek a legfontosabb tudnivalókról, pl, a periódusos rendszer képe.
Biológia:
Ajánlott iskolai felszerelés: modellek: emberi torzó, csontváz, szív, érzékszervek, bőr, agy, fog, stb.;
az egyes szervrendszereket, élőlényeket bemutató nagy méretű falitablók; transzparens sorozatok,
diasorozatok, videofilmek, interaktív tábla és hozzávaló szoftverek, hanganyagok (állathangok),
falitérképek, mikroszkópok, tárgylemezek, fedőlemezek, kémcsövek, lombikok, állványok,
óraüvegek, borszeszégő, bonctű, pipetta, stb.; írásvetítő, diavetítő, vetítő vászon. Videomagnó, TV,
CD lejátszó, távcsövek, kézinagyítók, víz - és talajvizsgálati eszközök, szakkönyvek, határozó
könyvek.
Földrajz:
Kötelező iskolai felszerelés: A tananyagban szereplő tájak térképei, földgömb, tájolók, iránytűk,
térképek.
Ének-zene:
A tananyagban szereplő hangfelvételek, képek, bemutató filmek a zenekarról, hangszerekről,
egyszerűbb hangszerek.
Tánc és dráma:
A pedagógusok választása szerint kosztümök, díszletek az előadásokhoz, szükség esetén színpad,
hangosítás..
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, vagy CD-k, DVD-k a művészettörténeti nevezetességek képeivel, agyag,
mintázófa, linómetsző készlet, tűzőgép, edények, tárolók, olló, ragasztó, paravánok, képkeretek,
rongyos zsák, gyöngyök, gyapjú, szövőkeret, fonalak, tű, cérna, papír, rajzlapok, rajzeszközök,
festék.
Ajánlott tanulói felszerelés? Rajzlapok, karton, vízfesték, tempera-készlet, ecset, vizes edény,
grafitceruza, szénkréta, olló, ragasztó, zsírkréta, színes ceruza, filctoll-készlet, vonalzó, körző, tus,
hurkapálca, tűzőgép, gyurma..
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Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Ajánlott iskolai felszerelés: videokamera, digitális fényképezőgép, hagyományos fényképezőgép,
számítógép szerkesztésre, vágásra és animáció-készítésre alkalmas programokkal, projektor, vagy
aktív tábla, DVD lejátszó, Internet, nyomtató, fénymásoló.
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.
Az építés feldolgozásához szükséges anyagok, eszközök és szerszámok; szerelőkészletek
(gépszerelő készlet, elektrotechnikai és elektronikai készletek); számítógép, robot;
elektroakusztikus átalakítók. A közlekedési eszközök modelljei, terepasztal, kerékpár, tanpálya.
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, tánchoz lányoknak
szoknya. Ajánlott iskolai felszerelés: elsősegélynyújtásra alkalmas eszközök, öltözőpad, távolmagasugró 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 (baseball ütő, - kesztyű,
stb.).
Informatika:
Kötelező iskolai felszerelés: a tanórán részt vevő minden tanulónak számítógép, legfeljebb két
tanuló/ számítógép a megfelelő programokkal.
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