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Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata 

olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely 

ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében 

fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások 

megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások 

kiválasztása, és célszerű, értő módon történő kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló 

informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika 

tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek 

érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az 

információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási 

környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az 

információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 

módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a 

digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, 

az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való 

aktív részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 

tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. 

Az informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és 

továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák 

értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos 

színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az 

informatika tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen 

írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a 

fejlesztési feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében 

megalapozott tudásra és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. 

Az informatikai eszközök használata témakör a számítógép felépítését és a gép alapvető 

működését biztosító hardverrészeket mutatja be, a tanulók megismerik az adattárolást, a 

digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését.  



Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő 

módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési 

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel 

megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakörében a társadalmi életben hasznos informatikai 

műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, 

különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A 

számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az 

eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, 

fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak 

magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a 

számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök 

kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videószerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, 

prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák 

megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások 

megismerése, a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek 

fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást 

és az innovációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított 

tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk 

szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja 

az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek 

közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink 

elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A 

problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait 

a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, 

módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás 

általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes 

megismertetni.  

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, 

feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanulók megismerkednek az 

algoritmizálás elméleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető 

funkcióival, majd az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek 

számítógépes programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái 

tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási 

ismeretek tanítása a mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az 

alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.  

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az 

interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök 

hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, 

hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az 

ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak 

megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az 

önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk 



online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok 

értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A 

túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes 

felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek 

elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs 

formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs 

folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, 

rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A 

csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok 

számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak 

használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó 

elvárásokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok 

elérését, használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában 

foglalja az egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, 

objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal 

kezelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az 

aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az 

egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra 

hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben 

számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat 

birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés 

többféle módjára, pl. a médiában szereplő események különböző szempontok szerinti 

értelmezésére, a társakkal történt esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák 

kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés 

kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk 

elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár 

forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az 

egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és 

fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint 

a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, 

tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló 

tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, 

hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs 

értéke megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és 

gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató 

forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a 

könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz kapcsolódóan is az 

etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes 

műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen 



a könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások, és a korszerű társadalmi igényeket 

kiszolgáló, modern technikai lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben érvényes szabályok 

betartatásával és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat 

az erkölcsi gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a 

digitális és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási 

lehetőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a 

környezettudatosságot, felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó 

feladatokra. 

A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az 

illetéktelen adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális 

eszközök használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely 

tevékenység fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai 

érzéket és az önálló tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, 

segíti a pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a 

médiatudatosságra nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett 

műveletek során nyert információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a 

matematikai, a digitális, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és 

a hatékony, önálló tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az 

önismereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók 

megtapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb 

részekre bontják, és a feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A 

csoportmunka szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez, valamint a társak 

megértéséhez, elfogadásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti 

az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program 

használatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az 

angol nyelvű szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák 

programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, 

emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag 

áttanulmányozása, illetve a fórumokon történő levelezés során jelentősen mélyül a tanulók 

angol nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a 

matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az 

algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a 

folyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a 

matematikaórákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás 

során igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, 

a matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel 

ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói 

dokumentumok fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör 

összekapcsolódhat a természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a 

természettudományos problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő 

kódolása során a tanuló megismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az 

összefüggések matematikai képletekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció 

során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló 



megfigyelőképességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel 

járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak. 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a 

médiatudatosságra nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média 

mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás 

és a kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt 

célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó résztvevője 

legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból 

legyen képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják 

különböztetni a valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik 

társadalmunk megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az 

információk kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus 

gondolkodás ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a 

manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes 

médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető 

a káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló 

döntéshozatalon alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, 

melyekben elkerülhetetlen a segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, 

értékeket ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a 

családi életre neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni 

felelősségvállalással jár, amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online 

tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális 

kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az 

önismeret, és a szövegértő, -feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás 

eredményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás 

megvalósításához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi 

és lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált 

gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi 

tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a 

környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is 

hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok 

közötti különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, 

ezért eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi 

évfolyamokon a tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, 

körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében 

elengedhetetlen, mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. 

Ezen belül is kiemelkedik a nemzeti műveltség, nemzeti értékek és az egyetemes kultúra 

megismertetése, hiszen ezek alapvető eszközei az információforrások. A demokráciára 

nevelés és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog 

tudatosítása és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív 

felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés 

megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy milyen 

módon használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és 



könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának 

megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó 

folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a 

differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése 

területén kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint 

ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a 

digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi 

és idegen nyelvű információforrásokat. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb 

egységeit, valamint a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a 

legfontosabb eszközöket. Megismerik a fájl- és mappakezeléssel kapcsolatos műveleteket és a 

víruskereső program használatát. A számítógép kezelése során figyelembe veszik, hogy az 

adatok védelméről is gondoskodniuk kell.  

Az alkalmazói ismeretek témakörben a tanulmányi és közösségi feladatokhoz 

kapcsolódóan kerül sor a számítógépes programok használatára. A szövegszerkesztő és 

prezentációkészítő alkalmazások használata az egyéni munka mellett a csoportmunka során is 

megjelenik. A multimédiás környezetben szövegek, képek, animációk, hangok kezelésével 

foglalkoznak. 

Az információszerzés során az adatokat rendszerezni kell, hogy később könnyebben 

feldolgozhatók legyenek. A tanulók megismerik a táblázatos adattárolás, a grafikus 

adatábrázolás, az esztétikus adatmegjelenítés formáit. Először tanári segítséggel értelmezik a 

rendszerezett formában megjelenő adatokat, később önállóan is tudnak hasonló formában 

adatokat rendezni. 

A korábbi ismeretek alapján és az életkori sajátosságoknak megfelelően ebben a 

képzési szakaszban a tanulók a problémamegoldás alapvető folyamatával és elemeivel 

ismerkednek meg. A problémamegoldás előtt információkat gyűjtenek, és megtervezik a 

folyamatot. A tanulók kezdetben közösen értelmeznek kész algoritmusokat. Eleinte tanári 

segítséggel, majd egyre önállóbban készítenek egyes tevékenységeket leíró algoritmusokat és 

folyamatábrákat. 

A problémamegoldás érdekében az életkori sajátosságnak megfelelő 

fejlesztőrendszerek használata ajánlott. A szoftverek használata közben a tanulók 

megismerkednek az utasításokkal, egyszerű programokat írnak, kész programokat 

értelmeznek.  

A tanulási képességek fejlesztése és a tanulási folyamatok támogatása érdekében 

interaktív oktatóprogramok alkalmazására kerül sor. Az oktatóprogramok használata közben a 

tanulók azonosítják az algoritmusok lépéseit, tanulmányozzák a beállítások módosító 

szerepét. Az interaktív programhasználat során beavatkoznak a folyamatokba; a 

beavatkozások következményeinek megfigyelése lehetővé teszi a programok hatékony, 

tudatos irányítását. 

Az információszerzés színtere egyre inkább átkerül az internetre. Ebben a 

korosztályban elsősorban tanári irányítással zajlik az információszerzés. Az interneten történő 

tájékozódás és a szükséges információ beszerzése érdekében meg kell ismerni a böngésző 

szolgáltatásait. A tanulók eleinte a tanár által ajánlott oldalakat keresik fel, később 

megismerik a kulcsszavas és tematikus keresőgépek használatát is. 



Az információs társadalomban alapvető elvárás, hogy a tanulónak legyen saját 

postafiókja, ismerje az elektronikus levelezés alapvető funkcióit és az infokommunikáció 

szabályait. Fontos tisztázni az adatvédelem jelentőségét. 

A hagyományos média mellett a tanulás, művelődés során egyre nagyobb szerepet kap 

az elektronikus adathordozók és az interneten lévő tartalmak használata. 

Az információs társadalom témakör feldolgozása közben a tanulók megismerkednek 

az internet használata közben felmerülő problémákkal, felkészülnek azokra a feladatokra, 

amelyek az online világban várnak rájuk. Tapasztalatot szereznek az informatikai 

biztonsággal kapcsolatos területeken, megismerkednek a számítógép védelmi lehetőségeivel, 

a személyes adatvédelemmel. A tanulók a tanulás során számtalan különböző minőségű 

információforrással találkoznak. A célnak megfelelő források kiválasztása megfelelő 

tapasztalaton alapul, melynek érdekében az információforrások hitelességének megítélésére, 

értékelésére kerül sor. A tanulást támogató információforrások saját dokumentumokban való 

alkalmazása, az információforrásokra való hivatkozások egyre nagyobb szerepet töltenek be a 

tanulás során, ennek érdekében a tanulók hivatkozásokat tartalmazó mintákat tekintenek meg 

és értelmeznek. 

Az e-szolgáltatások fontos szerepet töltenek be az információs társadalomban, ennek 

érdekében a tanulók az életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokat 

ismernek meg, azonosítják azok szerepét. Megfigyelik a szolgáltatások működését, 

megfogalmazzák az eljárások futtatása közben szerzett tapasztalataikat, azonosítják az egyes 

eljárások célját. Kiválasztják a személyes igényeiknek megfelelő szolgáltatásokat, 

megismerik a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges eljárásokat, és tapasztalatot 

szereznek azok biztonságos működésében. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen ebben a szakaszban az alsó tagozaton 

szerzett iskolai könyvtári és gyermekkönyvtári tapasztalatokra építve a megszerzett tudás 

rendszerezése és tudatosítása kerül középpontba. A tudás bővítése és a szokásformálás során 

egyre hangsúlyosabb szerepet kap a könyvtári források és szolgáltatások tanulásban való 

felhasználása. Cél, hogy a tanuló minden tantárggyal kapcsolatban megismerje a különböző 

források felhasználási lehetőségeit. 

Ezeken az évfolyamokon cél, hogy a tanuló tanári irányítás mellett, önállóan 

tájékozódjon az iskola könyvtárában. Kiemelt szerepet kap a korosztály számára készült 

nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő művekben való önálló tájékozódás, és a szerzett 

információk megadott szempontok szerinti felhasználása, a források azonosítása. 

 

Témakörök szerinti felosztás 5. osztály: 
 

Óraszám:  36 óra/év 

1 óra/hét 

 

Témakörök Órák 

 

Az informatikai eszközök használata 

 

6 óra 

 

Alkalmazói ismeretek 

 

20 óra 

 

Infokommunikáció 

 

4 óra 

 

Az információs társadalom 

 

4 óra 

 

Könyvtári informatika 

 

2 óra 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. 

Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával való 

ismerkedés.  

A számítógéppel történő interaktív kapcsolattartáshoz 

legszükségesebb perifériák bemutatása és használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott informatikai környezet tudatos használata 

Ismerkedés a számítástechnika főbb alkalmazási területeivel. 

Egyes informatikai eszközök célszerű használata, működési 

elveinek bemutatása. 

Adott informatikai környezetben végzett munka szabályainak 

megismerése. 

Egyszerű oktatóprogramok interaktív használata. 

Természetismeret: a 

számítógépek szerepe 

a természeti 

folyamatok 

megismerésében; 

számítógépes modellek 

alkalmazása; mérések 

és vezérlések 

számítógéppel. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának 

megismertetése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes 

munkakörnyezet bemutatása. 

A számítógép előtt végzett munka káros hatását csökkentő 

szabályok alkalmazása, egyszerű mozgásgyakorlatok végzése. 

Természetismeret: az 

egyes életszakaszokra 

jellemző testarányok és 

-méretek; az 

érzékszervek védelme. 

A környezeti állapot és 

az ember egészsége 

közötti kapcsolat. 

 

Testnevelés és sport: az 

irodai és a számítógép 

előtt végzett munkához 

kapcsolódó 

gyakorlatok. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz 

legszükségesebb perifériák bemutatása és használata 

A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű 

használata. 

Több felhasználós környezetben való munkavégzés (például: be- és 

kijelentkezés, hálózati meghajtó), adatvédelmi alapismeretek. 

A gépterem házirendjének megismerése, betartása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs 

rendszer, állománytípus, állományművelet, mappaművelet, hozzáférési 

jog, számítógépes hálózat, adatvesztés. 

 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

20 óra 

 Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. 

Szövegbevitel billentyűzetről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek 

végrehajtása. Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok 

készítése. 

A rajzeszközök megfelelő használata. 

Egyszerű prezentációk készítése. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő 

dokumentumok készítése, átalakítása, formázása, 

mentése. 

A rajzeszközök megfelelő használata 

Képszerkesztő programok alkalmazása.  

Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok készítése, 

mentése segítséggel.  

Rövid dokumentumok készítése. Tantárgyakhoz 

kapcsolódó szöveg begépelése, javítása. Meghívó, 

névjegy, képeslap, üdvözlő kártya, rajzos órarend 

készítése. A dokumentum mentése és nyomtatása 

segítséggel. A vágólap használata. 

Diafilm készítése abban szöveg, kép, hang 

elhelyezése. Szöveg, háttér formázása. Áttűnés, 

animáció beállítása, akciógombok használata. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, szövegalkotás, szaknyelv 

használata, beszédkultúra, 

kommunikáció.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: rajz készítése 

történelmi vagy társadalmi témáról pl.: 

címer, családfa, egyszerű alaprajzok 

készítése. 

 

Vizuális kultúra, dráma és tánc: 

mesék, gyermekirodalmi alkotások és 

azok animációs, filmes adaptációinak 

összehasonlítása, feldolgozása. 

Szövegműveletek végrehajtása 

Állomány mentése. 

Szöveges állomány megnyitása. 

Szöveg javítása. 

Karakterformázás, bekezdésformázás. 

Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése. 

Helyesírás ellenőrzése. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; magyar nyelv 

és irodalom: 

nyomtatott és elektronikus formájú 

irodalmi, ismeretterjesztő szövegek 

olvasása, megértése; szövegelemzés; 

alapvető nyelvhelyességi, helyesírási 

ismeretek alkalmazása; rövidebb 

beszámolók anyagának összegyűjtése  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, prezentáció, animáció, áttűnés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 Információkeresés, információközlési rendszerek  



Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések 

megfogalmazása tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a 

keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Keresőkérdések megfogalmazása 

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, 

portálok felkeresése. 

Kulcsszavas és tematikus keresés. 

Kereső operátorok ismerete. 

Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása. 

 

Irányított információkeresés eredményének értelmezése 

Találatok értelmezése. 

A találatok során kapott információk tanulmányozása.  

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése.  

Biológia-egészségtan: 

állatokról, növényekről 

képek, adatok 

gyűjtése. 

Információforrások irányított kiválasztása 

Konkrét információforrások használata. 

Hírportálok felkeresése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: kulturális 

hírportálon keresztül 

egy meglátogatandó 

színházi előadás 

műsorának keresése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, 

kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

 Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok 

megfogalmazása. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások megfogalmazása. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatikai biztonság kérdései 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek. 

A számítógép és a számítógépen tárolt adatok 

védelme. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

tevékenység elvégzéséhez és 

eredményéhez kapcsolódó 

biztonságos eszközhasználat. 



Az adatokat – különösen a személyes információkat – 

érintő visszaélések, veszélyek és következmények 

megismerése 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. 

Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. 

A személyes adatok védelme. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

személyes életvitel tevékenységei, 

eljárásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, 

netikett. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb 

dokumentumtípusok jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító 

adatainak ismerete. Betűrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó 

és etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár 

eszköztárának készségszintű használata 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezetében. 

Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű 

használata a könyvtári terek funkciói és a könyvtári abc 

ismeretében. 

Matematika: ismeretek 

rendszerezése. 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és új információs eszközökön alapuló 

könyvtári szolgáltatások megismerése. 

A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. 

A könyvtári katalógus funkciójának megértése. 

Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 

Minden tantárgy keretében: 

ajánlott olvasmányokkal 

kapcsolatos feladatok. 

Csoportos könyvtárlátogatás, 

könyvtári óra. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az 

önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek elkülönítése és 

gyakorlása (könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés, 

gyermeklexikon). 

Információkeresés 

Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos 

állományában a feliratok és a raktári jelzet segítségével. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

Magyar nyelv és irodalom: írás, 

szövegalkotás. Rövidebb 

beszámolók anyagának 

összegyűjtése, rendezése 

különböző nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és elektronikus 

forrásokból. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 

kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 5. 

évfolyam végére 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja 

azokat önállóan használni;  

legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret; 

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a 

hálózat használatának szabályait; 

ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő 

szabályokat és mozgásgyakorlatokat; 

ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, 

háttértárra menteni; 

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját 

munkájában elhelyezni; 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan 

elvégezni karakter- és bekezdésformázásokat; 

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;  

ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon 

rövid bemutatót készíteni; 

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, 

tudjon különféle adatbázisokban keresni; 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint 

információt keresni; 

legyen képes a találatok értelmezésére; 

legyen képes az interneten talált információk mentésére; 

ismerje a netikett szabályait. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban 

a megadott forrásokat megtalálni; 

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a 

megoldáshoz szükséges információkat; 

el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi 

könyvtár szolgáltatásait. 

 



 

 

Témakörök szerinti felosztás 6. osztály. 
 

Óraszám:  36 óra/év 

1 óra/hét 

 

Témakörök: 

 

 

Órák: 

 

Az informatikai eszközök használata 

 

6 óra 

 

Alkalmazói ismeretek 

 

8 óra 

 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel 

és módszerekkel 

 

12 óra 

 

Infokommunikáció 

 

4 óra 

 

Információs társadalom 

 

4 óra 

 

Könyvtári informatika 

 

2 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. 

Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése. 

A számítógéppel történő interaktív kapcsolattartáshoz 

legszükségesebb perifériák bemutatása és használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése 

Az operációs rendszerek funkcióinak megismerése. 

Mappaszerkezet létrehozása, mappaműveletek (pl. másolás, 

mozgatás, törlés, átnevezés, váltás). Eligazodás a háttértárak 

rendszerében. 

Állománykezelés (pl. létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, 

mozgatás, átnevezés, nyomtatás, futtatás, keresés). 

Állományok jellemzői, típusai. 

Számítástechnikai mértékegységek. 

Természetismeret, 

matematika, idegen 

nyelvek, magyar nyelv 

és irodalom: a jelek 

világa, titkosírások, 

mértékegységek, 

számrendszerek. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz 

legszükségesebb perifériák bemutatása és használata 

A számítógép és a legszükségesebb háttértárak  rendeltetésszerű 

használata. 

 

 



Víruskereső programok használata 

Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számítógép, periféria, háttértár, operációs rendszer, állománytípus, 

állományművelet, mappaművelet, hozzáférési jog, számítógépes hálózat, 

adatvesztés, vírus, víruskereső program. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A környezetünkben lévő személyek és tárgyak jellemzőinek 

kiválasztása, rögzítése. 

Adatok csoportosítása, elemzése. 

Néhány közhasznú információforrás ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök 

megismerése. 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. 

Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. 

Térképhasználati ismeretek alapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, 

vizsgálatát segítő eszközök megismerése 

Az adatrögzítési módok (például: 

táblázat, rajz, fénykép, szöveg, 

hangfelvétel, videofelvétel) összevetése. 

Az adat szemléltetését, értelmezését, 

vizsgálatát segítő eszközök használata. 

Matematika: tárgyak, személyek, alakzatok, 

jelenségek, összességek összehasonlítása 

mennyiségi tulajdonságaik szerint; becslés; 

mennyiségek fogalmának alapozása; tárgyak 

tulajdonságainak kiemelése (analizálás); 

összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés;  

tapasztalati függvények, sorozatok alkotása, 

értelmezése stb.; matematikai modell keresése 

változások leírására, rajzolt, illetve tárgyi jelek 

értelmezése tevékenységgel, történés kitalálásával, 

szavakban megfogalmazott helyzetről, történésről 

készült matematikai „szöveg” értelmezése. 

 

Természetismeret: az anyagok és testek érzékelhető 

tulajdonságainak megfigyelése, összehasonlítása; 

kísérletek végzése, a történés többszöri 

megfigyelése, adatok jegyzése, rendezése, 

ábrázolása; együttváltozó mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak jegyzése. 

Adatok csoportosítása, értelmezése, 

táblázatba rendezése 

Adatok rögzítése, csoportosítása és 

értelmezése táblázatban. 

 

Néhány közhasznú információforrás 

használata 

Keresés, adatgyűjtés közhasznú 



információforrásokban. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-

rendszerben (SDT) 

Adatkeresés digitális tantárgyi 

adatbázisokban, tudástárakban (például: 

Sulinet Digitális Tudásbázis). 

 

Térképhasználati ismeretek alapozása 

Tájékozódás, útvonaltervezés digitális 

térképen, digitális térképes keresők 

használata. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

a tanult helyek megkeresése a térképen; 

események, jelenségek leolvasása történelmi 

térképekről; távolságok becslése és számítása 

történelmi térképeken; tanult események, 

jelenségek topográfiai helyének megmutatása 

térképen. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, 

koordináta, útvonalterv. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

12 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása  

Előzetes tudás 

Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. 

Algoritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre 

osztása önállóan vagy tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ gyűjtése, feldolgozása és az információtartalom 

helyességéről való meggyőződés. A problémamegoldás lépéseinek 

ismerete. A megoldási folyamat lépéseinek ábrázolása. Az informatikai 

eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek ismerete. 

Csoporttevékenységben való részvétel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ jellemző felhasználási 

lehetőségeinek megismerése 

A problémamegoldáshoz szükséges 

információk gyűjtése, felhasználása. 

Például saját titkosírás vagy az iskola 

szabályrendszeréhez illeszkedő 

jelképrendszer készítése. 

Az egyes képzési területeken használt, 

illetve a hétköznapi életben megfigyelhető 

kommunikációs jelrendszerek alapjainak 

ismerete. 

Az informatikai eszközökön használt jelek, 

ikonok információtartalmának értelmezése, 

ismerete. 

Adatok rendszerezése, táblázatokból 

történő kiolvasása. 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

matematika, erkölcstan, természetismeret, ének-

zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és 

gyakorlat, testnevelés és sport: a tantárgyak által 

használt jelölésrendszerek ismerete. 



Az algoritmus informatikai fogalmának 

megismerése 

Informatikai eszközökkel megoldható 

problémák algoritmusainak megtervezése. 

A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos 

megfogalmazása, értelmezése. 

Folyamatábrák készítése. 

Természetismeret, technika, életvitel és gyakorlat: 

a tantárgyakban tanult tevékenységek szöveges, 

rajzos megfogalmazása, algoritmizálása, 

folyamatábrák készítése. 

 

Matematika: gondolkodás, értelmezésmodellek 

(pl. rajzos modellek, gráfok) megértése. 

Algoritmus követése, értelmezése, készítése. 

Alkotás és kreativitás –  

rendszeralkotás (elemek elrendezése különféle 

szempontok szerint; rendszerezést segítő eszközök 

– fadiagram, útdiagram, táblázatok – használata, 

készítése). Megalkotott rendszer átalakítása. 

A gráf szemléletes fogalma, egyszerű 

alkalmazásai. 

Problémák megoldása önállóan, illetve 

irányított csoportmunkában 

Az algoritmuskészítés legfontosabb 

lépéseinek az ismerete: tervezés, 

különböző megoldási lehetőségek 

tanulmányozása, hibalehetőségek 

számbavétele, hatékonyság kérdése, döntés 

folyamata. 

A problémamegoldás különböző fázisaiban 

az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek 

tanulmányozása. 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

matematika, erkölcstan, történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek, természetismeret, 

ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és 

gyakorlat, testnevelés és sport: a tantárgyak 

tananyagainak egyéni vagy csoportos 

feldolgozása, a produktum bemutatása 

multimédiás eszközökkel.  

Többféle megoldási mód keresése, az alternatív 

megoldások összevetése. 

A robotika alapjainak megismerése 

Algoritmusok megvalósítására alkalmas 

programok használata. 

A folyamatos beavatkozást, vezérlést 

igénylő problémák megoldási módjának 

megismerése. Például a „teknőc” 

utasításokkal történő irányítása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a rendszeresen 

végrehajtandó tevékenységek alaputasításainak 

kidolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, hiba, 

hatékonyság, döntés, folyamatábra, vezérlés, teknőc. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 

Egyszerű felhasználói szoftverek gyakorlott, alapszintű kezelése. 

Utasítások leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek és 

összefüggések ismerete, alkalmazása. Síkgeometriai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok 

kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó Matematika: modellek (pl. rajzos modellek, 



algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása 

számítógépen 

Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, 

alkalmazása. 

Egyszerűbb feladatok megoldási 

algoritmusának megvalósítása Logo vagy más 

automata elvű fejlesztői rendszer segítségével. 

Egyszerű programok írása közösen. 

gráfok) értelmezése, algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Rendszeralkotás, elemek elrendezése 

különféle szempontok szerint; rendszerezést 

segítő eszközök – fadiagram, útdiagram, 

táblázatok – használata, készítése; 

megalkotott rendszer átalakítása. 

A gráf szemléletes fogalma, egyszerű 

alkalmazásai. 

A problémamegoldás során az ismert adatokból 

az eredmények meghatározása 

Adatbevitel, adatok és a végeredmények 

megjelenítése. Szöveggel és számokkal 

elvégezhető műveletek kódolása. 

Természetismeret: műveletek, összefüggések 

kiszámolása. Válasz megfogalmazása 

szóban, később írásban is. 

 

Matematika: ismerethordozók használata – 

oktatási-tanulási technológiákkal való 

megismerkedés, azok interaktív használata. 

Az éppen programozni kívánt művelettel 

kapcsolatos alapvető ismeretek. 

Feladatok megoldása egyszerű, automata elvű 

fejlesztőrendszerrel 

Az algoritmizálási készségek fejlesztésére 

alkalmas szoftverek tanulmányozása. 

Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

Grafika készítése teknőccel. 

Matematika: tájékozódás a síkban (alapvető 

fogalmak és eljárások felidézése, 

alkalmazása). 

A tájékozódást segítő viszonyszavak. 

Feltételeknek megfelelő alkotások 

elképzelése a megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések különböző eszközökkel és 

eljárásokkal. 

Objektumok létrehozása adott feltételek 

szerint. 

Geometriai alakzatok tulajdonságai. 

Koordináta-rendszer, koordináták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbevitel, adatkivitel, feltétel, elágazás, ismétlés, modularitás, 

paraméter, utasítás, algoritmus. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Legalább egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oktatóprogramok használata. A paraméterek módosító szerepének 

megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban 

Interaktív oktatóprogramok használata. 

Beavatkozás a program folyamataiba. 

A beállítások, paraméterek módosító szerepének tanulmányozása. 

Az interaktív oktatóprogramok algoritmusainak, eljárásainak 

azonosítása. 

Matematika: oktatási-

tanulási 

technológiákkal való 

megismerkedés, azok 

interaktív használata. 

Kulcsfogalmak/ Eljárás, beállítás, paraméter, interaktivitás, oktatóprogram. 



fogalmak 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret:

4 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép 

alapvető használata, böngészőprogram ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata. 

Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján 

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. 

Saját e-mail cím létrehozása. 

Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítása, 

mellékletek csatolása. A mobilkommunikáció eszközei. 

Idegen nyelvek: 

levelezés külföldi 

diákokkal, 

partneriskolákkal. 

Felelős magatartás az online világban 

Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan szabályai.  

Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései.  

Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, 

másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, 

netikett. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD 

használata. Böngészőprogram használata, fontosabb portálok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média 

elérése, információk letöltése a számítógépre, információk értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások 

használata 

Weboldalak megtekintése, mentése. 

Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek 

felkeresése. 

Elektronikus könyv keresése, olvasása.  

Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. 

Oktatási célú adatbázisok használata. 

Oktatóprogramok használata. 

Idegen nyelv: nyelvi 

oktatóprogramok használata. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, 

magyar nyelv és irodalom: 

korabeli filmek megtekintése 

(Magyar Nemzeti 

Filmarchívum), 

közkönyvtárak felkeresése, 

elektronikus könyv olvasása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus média, videómegosztás, elektronikus könyv, médiatár, 

oktatóprogram. 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 

felismerése. 

A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 

megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi 

életben. 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

környezetben 

megismerhető 

munkatevékenységek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok 

jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. 

Betűrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és 

etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Információkeresés 

Megadott művek keresése a könyvtár 

szabadpolcos állományában a feliratok és a 

raktári jelzet segítségével. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári 

segítséggel. 

Magyar nyelv és irodalom: írás, 

szövegalkotás. Rövidebb beszámolók 

anyagának összegyűjtése, rendezése 

különböző nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és elektronikus forrásokból. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos 

dokumentumok formai, tartalmi, használati 

jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. 

A korosztálynak készült tájékoztató források, 

segédkönyvek biztos használata. 

Magyar nyelv és irodalom: ismerkedés 

különböző információhordozók természetével, 

kommunikációs funkcióival és kultúrájával. 

A média kifejező eszközei. Az újság tartalmi 

és formai jellemzése, a nyomtatott és az 

online felületek összehasonlítása. 

Sajtóműfajok. 

A nyomtatott és az elektronikus szövegek 

jellemzői. Szövegek műfaji különbségének 

érzékelése. 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről. Helyesírási kézikönyvek. 



A média különféle funkcióinak felismerése. 

Adott szöveg fikciós vagy dokumentum-

jellegének megfigyelése, felismerése. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: segédkönyvek, kézikönyvek, 

atlaszok, lexikonok használata. 

Tanult események, jelenségek topográfiai 

helyének megmutatása térképen. 

 

Természetismeret: tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti folyamatokról – 

információgyűjtés tanári irányítással (földrajzi 

helyek, térképek keresése, digitális 

lexikonhasználat). 

Térképfajták. Térkép és földgömb használata. 

 

Matematika: ismerethordozók használata (pl. 

matematikai zsebkönyvek, szakkönyvek, 

ismeretterjesztő könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

Forráskiválasztás 

A megadott problémának megfelelő 

nyomtatott és elektronikus források irányított 

kiválasztása.  

A könyvtárhasználati és informatikai alapokra 

építő információgyűjtést igénylő feladatok. 

Magyar nyelv és irodalom: feladatvégzés 

könyvekkel, gyermeklapokkal (válogatás, 

csoportosítás, tematikus tájékozódás). 

Anyaggyűjtés nyomtatott és elektronikus 

források segítségével. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: információk gyűjtése adott 

témához segítséggel könyvtárban, 

médiatárban, múzeumokban. 

 

Vizuális kultúra: tárgyakkal, jelenségekkel, 

műalkotásokkal kapcsolatos információk 

gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

tevékenység információforrásainak 

használata, az egyéni tevékenységhez, 

tervekhez kapcsolódó szöveges, képi, hang 

alapú információk célzott keresése 

tapasztalati, valamint nyomtatott és 

elektronikus forrásokban. 

 

Természetismeret: tájékozódás a környezet 

anyagairól. Válogatás információs 

anyagokban és gyűjteményeikben (könyv- és 

médiatár, kiállítási-múzeumi anyagok). 



Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak 

megértése. 

Saját és mások gondolatainak elkülönítése. 

A felhasznált források önálló azonosítása a 

dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, 

hely, kiadó, év) megnevezésével. 

Minden tantárgy, feladat esetében: a 

forrásfelhasználás jelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 

kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

évfolyam végére 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja 

azokat önállóan használni;  

ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait; 

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, 

fájlt keresni; 

tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni; 

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a 

hálózat használatának szabályait; 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 

tudjon adatokat táblázatba rendezni; 

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, 

tudjon különféle adatbázisokban keresni; 

ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.  

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges 

információt; 

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

tudjon egyszerű programot készíteni; 

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

 



A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; 

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 

legyen képes az interneten talált információk mentésére; 

ismerje a netikett szabályait. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; 

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való 

feltüntetésében. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a 

megoldáshoz szükséges információkat; 

el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi 

könyvtár szolgáltatásait. 

 

 

 

7-8. évfolyam 

Az informatikai eszközök közül egy operációs rendszer rutinszerű használata fontos a 

számítógéppel való kommunikáció során. Ezeken az évfolyamokon a tanulók már önállóan 

használják a legfontosabb eszközöket, segítség nélkül kezelik a fájlokat és mappákat. 

Napjainkban egyre fontosabbá válik az információk digitális formában való tárolása, az analóg 

információk digitalizálása. A digitalizált állományok mérete sokszor rendkívül nagy lehet, ezért 

szükséges a tömörítési módok és eljárások ismerete is. 

Az alkalmazói ismeretek elsajátításával gyakorlottan használják a tanulók a 

szövegszerkesztő programot, tudnak szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó 

dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni. A dokumentumok esztétikus 

megjelenítése érdekében képek gyűjtésére, feldolgozására kerül sor, képszerkesztő program 

segítségével. Ismerik a tanulók a táblázatkezelés alapjait, a diagramok szerkesztésének, 

módosításának lépéseit. Tudnak különböző dokumentumokból származó részleteket saját 

munkájukban elhelyezni, ismerik a webes publikáció jellemző elemeit. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben a tanulók 

az életkoruknak megfelelő szinten tovább mélyítik az algoritmusleíró eszközökkel 

kapcsolatos ismereteiket, egyszerű algoritmusokat értelmeznek és fogalmaznak meg. Az 

iskolai élettel kapcsolatos, vagy egyénileg választott összetettebb problémák megoldásának 

folyamatát a tanulók tanári segédlettel részfolyamatokra bontják fel. A korábban megkezdett, 

folyamatos beavatkozást igénylő problémák tanulmányozása a paraméterértékek 

változtatásával és a változtatások eredményeinek megfigyelésével folytatódik. 



A tanulók a problémákhoz algoritmusokat készítenek, az algoritmusokat programozási 

nyelven kódolják, a kódolás során megismerik a program működését, alkalmazzák a 

megismert utasításokat. Az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elve alapján a 

tanulók több oldalról megközelíthetik a problémát, feltárják a probléma szerkezetét, 

értelmezik az adatok közötti összefüggéseket, a strukturált megoldás érdekében eljárásokat 

készítenek. Az egyenletekkel leírható folyamatok tanulmányozása nem feltétlenül igényel 

informatikai segítséget, viszont a véletlen jelenségek tanulmányozása elképzelhetetlen a 

számítógép véletlenszám-generátora nélkül. A véletlenen alapuló jelenségek tanulmányozása 

akár a saját készítésű, akár a mások által készített programok tanulmányozásakor tanulságos. 

Az infokommunikációs eszközök használatakor, az információszerzés során az 

általános iskola utolsó évfolyamain az internet hatékony használata kerül előtérbe. A tanulók 

az egyszerű keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az 

információszerzés során szerzett tapasztalatok következtében megjelenik a kritikus szemlélet 

az információk hitelességével szemben. A szükséges információk megkeresésén, letöltésén túl 

a saját anyagaik publikálására is sor kerül. 

A korábbi évek során megismert infokommunikációs eszközök bővítése, egyéb 

internetes és mobilkommunikációs lehetőségek megismerése következtében a tanulók egyre 

tudatosabban választanak a rendelkezésre álló elektronikus médiumok között. Betartják az 

adatvédelem alapvető szabályait, felismerik az ártó szándékú támadásokat és megfelelő 

eszközökkel képesek védekezni ezek ellen. 

Az információs társadalom témakör feldolgozása során a tanulók megismerik az 

információkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a veszélyek elhárítási lehetőségeit, a jogi és 

etikai vonatkozásokat. Az alkalmazás során kiemelt szerepet kap az információforrások 

hitelességének értékelése, az információk etikus használata. Az informatikai eszközök 

használatakor törekednek a helyes módszerek kialakítására, megismerik a kulturált 

együttélésre vonatkozó szabályokat és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata 

jelentősen hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait. 

A tanulók az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal ismerkednek meg, majd sor kerül azok hétköznapi életben betöltött 

szerepének, céljainak azonosítására és biztonságos, kritikus használatára. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes 

funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és 

a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá 

nevelés a kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető 

lépéseinek ismerete, az egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, 

továbbá az iskolai könyvtár állományának és szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló 

forráskiválasztást és -használatot, a döntések meghozását támogatja, hogy a tanulók 

megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott 

és elektronikus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét. 

A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó 

támogatásban, értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a 

forrásjegyzék készítése és a hivatkozások. 

 

 

 



Témakörök szerinti felosztás 7. osztály 

 
Óraszám:  36 óra/év 

1 óra/hét 

 

 

Témakörök: 

Órák: 

 

Az informatikai eszközök használata 

8 óra 

 

Alkalmazói ismeretek 

12 óra 

 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

12 óra 

 

Az információs társadalom 

4 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának ismerete. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek ismerete. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb 

perifériák használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett 

ismeretek bővítése. 

Az informatikai eszközök használata és működési elveinek 

megismerése. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak 

használata. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas 

hardver- és/vagy szoftvereszköz kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 

Különböző informatikai környezetek jellemzőinek, 

elemeinek megismerése, összehasonlítása. 

Fizika: egyes technikai 

eszközök működésének 

megfigyelése, a működés 

feltételeinek értelmezése a 

mindennapi környezetben. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról 

szerzett ismeretek bővítése 

Az informatikai eszközfüggőség és a megelőzés 

lehetőségei.  



Az informatikai eszközök használata és működési elveinek 

megismerése 

A számítógép fő egységei. Neumann elvű gépek fő részei. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök 

működési elvei. Az eszközök helyes használatának 

elsajátítása. Digitalizálás. Képek szkennelése. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata 

Az operációs rendszer és/vagy egy segédprogram 

alapszolgáltatásainak használata (mappaszerkezet 

kialakítása adathordozón, állományműveletek, tömörítés, 

kibontás).  

Egy hálózati operációs rendszer használatának 

alapszabályai (például: jogosultságok, adatvédelem, 

adatbiztonság). Az iskolai hálózat használata (szabályok, 

lehetőségek). 

Fizika, biológia-egészségtan, 

kémia: a tudomány és a 

technika mindennapi élettel 

való kapcsolata, az egyéni 

felelősség kérdése. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához 

alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása 

Iskolai feladatok elkészítésére alkalmas eszközök 

kiválasztása. Nyomtatás fájlba, pdf állományok készítése. 

Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor. Be-, illetve 

kitömörítés. 

Fizika, kémia, matematika, 

biológia-egészségtan: a 

tantárgyi órán felmerülő 

feladatok informatikai 

eszközzel történő megoldása. 

Az adott helyzethez legjobban 

illeszkedő hardver és szoftver 

kiválasztása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monitor, nyomtató, adathordozó, merevlemez, optikai lemez, 

lemezmeghajtó, digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, 

tömörített állomány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

12 óra 

 
 Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Egyszerű rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása, mentése. 

Szövegműveletek végrehajtása. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett 

dokumentum készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. 

A dokumentumtípusok megismerése. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek 

készítése. 

Előadások, bemutatók készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 



pontok 

Rajzos, szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása 

Kisebb méretű, de többféle formátumú dokumentum minta vagy leírás 

alapján történő elkészítése. 

Objektumok (például: táblázat, videó, diagram) beillesztése 

dokumentumba. 

A dokumentumban elhelyezhető különböző objektumok 

tulajdonságainak megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentumok minta vagy leírás alapján történő elkészítése. 

Szöveg mentése különböző formátumokban. 

Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat tulajdonságainak beállítása. 

Táblázat formázása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás a 

társadalmi 

(közösségi) élet 

különböző 

területein a 

papíralapú és az 

elektronikus 

műfajokban). 

 

Fizika, kémia, 

biológia-

egészségtan: 

kísérlet vagy 

vizsgálat 

jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

A dokumentumtípusok megismerése 

Weblap. 

Blogkészítés. 

 

Előadások, bemutatók készítése 

Valamely tantárgy ismeretanyagát feldolgozó, különböző típusú 

prezentációk készítése. 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Szöveg, digitális médiaelem, weblap, blog. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

12 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Az információ világában való tájékozódás képessége, néhány 

jelrendszer ismerete, használata. Az információfelhasználás etikai 

szabályainak, veszélyeinek ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek 

ismerete. Egyszerű folyamatábra értelmezése, készítése. Az 

algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek alkalmazása. Legalább egy 

programozási nyelv ismerete, alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök ismerete. 

Csoportos feladatmegoldás. Összetett probléma fejlesztői 

környezetben való megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



A problémák megoldásához szükséges eszközök és 

módszerek megismerése 

Az algoritmusleírás eszközeinek mélyebb elsajátítása (pl. 

folyamatábra elemeinek bővítése). 

Egyszerű algoritmusok leírása algoritmusleíró nyelven. 

A feladatmegoldást segítő lehetőségek megismerése. 

Matematika: algoritmus 

követése, értelmezése, készítése. 

Elemek elrendezése különféle 

szempontok szerint; 

rendszerezést segítő eszközök 

(fadiagram, útdiagram, 

táblázatok) használata, készítése. 

Megalkotott rendszer átalakítása. 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított 

csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó problémák, illetve választott 

saját feladatok megoldása önállóan, vagy irányított 

csoportmunkában. 

Magyar nyelv és irodalom, 

idegen nyelvek, történelem, 

társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a tantárgyak 

tananyagainak feldolgozása, 

adatgyűjtés interneten. Az 

adatok tárolása és cseréje 

különböző informatikai 

eszközök felhasználásával. 

A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési 

problémák megoldása 

Alakzatok rajzolása, vagy egyszerű vezérléses játék 

készítése valamely fejlesztői környezetben. 

A paraméterértékek változtatása, a változtatások 

hatásának tanulmányozása. 

Matematika: tájékozódás a 

síkban. A tájékozódást segítő 

viszonyok ismerete. 

A feltételeknek megfelelő 

alkotások elképzelése a 

megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések különféle 

szerkesztési eszközökkel és 

eljárásokkal. 

Objektumok létrehozása adott 

feltételek szerint. 

Geometriai alakzatok 

tulajdonságai. 

Koordináta-rendszer, 

koordináták. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, 

tesztelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Egyszerű programozási nyelv, fejlesztői környezet ismerete. 

Adatbevitel, a végeredmény megjelenítése, grafikai alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett algoritmusok készítése, és ezek programban való 

megvalósítása. Az alulról felfelé építkezés elvének ismerete. Az 

eljárások és a rekurzió alkalmazása. Az összetett adattípusok 

alkalmazása és kezelése. A fejlesztői környezet program 

állapotjellemzőinek kezelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Adott feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok 

tervezése, végrehajtása 

Algoritmus kódolása a számítógép számára egyszerű programozási 

nyelven. 

Az eljáráskészítés előnyeinek vizsgálata, eljárások alkalmazása 

(paraméterezés, feltételes utasítások, ciklusok, rekurziók). 

Összetett algoritmusok készítése az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elve alapján. 

Matematika: 

algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Rendszeralkotás – 

elemek elrendezése 

különféle szempontok 

szerint; rendszerezést 

segítő eszközök 

(fadiagram, útdiagram, 

táblázatok) használata, 

készítése. Megalkotott 

rendszer átalakítása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény 

kapcsolata 

A bemenő adatok, a kimenő adatok és a változók értékeinek 

megadása, a bemenő adat és eredmény kapcsolatának 

megfigyelése. 

A programozás eredményeinek további felhasználása. 

Fizika, kémia: 

műveletek, 

összefüggések 

kiszámolása, 

számítógépes mérések 

elvégzése. 

 

Matematika: oktatási-

tanulási 

technológiákkal való 

megismerkedés, azok 

interaktív használata. 

A programozni kívánt 

művelettel kapcsolatos 

alapvető ismeretek. 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése 

Elemi és összetett adattípusok jellemzőinek megismerése, 

alkalmazásuk. Az összetett adatok kezelése. 

Matematika: a 

feltételekkel való 

összevetés során annak 

tudatosítása, hogy a 

feltételek hogyan 

befolyásolják az 

eredményt.  

Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása fejlesztőrendszerrel 

Teknőc állapotának változtatása, állapotjellemzőinek ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, 

bemenő adat, kimenő adat, összetett adat, változó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás 

Egyszerű programozási nyelv, vezérlés-szemléletű fejlesztői környezet 

ismerete. Az eljárás alkalmazásának és az eljárás paraméterének 

ismerete. 

A tematikai egység Véletlenszám generálása, véletlen esemény szimulálása. Véletlen 



nevelési-fejlesztési 

céljai 

események modellezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a 

paramétermódosítás hatásainak megfigyelése 

Véletlenszám generálása, a véletlenszámok alkalmazása 

programokban. 

Tantárgyi szimulációs programok használata, a 

paraméterváltoztatás hatásainak vizsgálata. 

Kémia, fizika, biológia, 

földrajz: szimulációs 

programok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlenszám, véletlen esemény, modell, paraméter, szimuláció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos 

tapasztalatok. Infokommunikációs eszközök használata során 

tanúsított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, 

átalakítása. 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, 

elhárításuk lehetőségei. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés 

szabályainak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatokkal való visszaélések, veszélyek 

megismerése, azok kivédése, a védekezés 

módszereinek megismerése 

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok 

megismerése. 

Az adatokkal való visszaélések kivédése. 

Az adatokkal való visszaélésekből származó 

veszélyek és következmények megismerése.  

Védekezési módszerek és szempontok 

megismerése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: az emberi 

tevékenységek hatásainak felismerése, a 

tevékenységek nem várt hatásainak kezelési 

ismeretei. 

Az információ hitelessége és ellenőrzési 

lehetőségeinek megismerése 

Megbízható információforrások ismerete. 

Az információ hitelességének értékelése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

tevékenységekhez szükséges információk 

kiválasztása és alkalmazása. A különböző 

eredetű információk szűrése, értékelése, 

összekapcsolása, érvényességük kiterjesztése. 

Az informatikai eszközök alkalmazásának 

fontosabb etikai kérdései 

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. 

Technika, életvitel és gyakorlat: az iskolai 

környezet rendje, tisztasága. 

 



Szabadon vagy korlátozottan használható 

programok használata. 

A programhasználat során betartandó jogok 

és kötelességek. 

Matematika: matematikai modellek (pl. 

nyitott mondatok, gráfok, sorozatok, 

függvények, függvényábrázolás, 

számítógépes programok, statisztikai 

elemzések), alkalmazásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhetőség).  

Az információforrások etikus 

felhasználásának megismerése 

Az információszerzés folyamatának 

ismerete. 

Az információforrások etikus felhasználása. 

Az információforrások feltüntetése. 

Az információ értékként való kezelése, 

megosztása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a személyes 

felelősség belátása és érvényesítése a 

közvetlen környezet alakításában. 

 

Fizika, kémia, biológia-egészségtan, földrajz, 

történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: információk keresése, könyvtár-, 

folyóirat- és internethasználat, adatbázisok, 

szimulációk használata, kiselőadások 

tervezése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az információs 

kommunikációs társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási szokások gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, kiküszöbölése. 

Az információ és az informatika emberi 

kapcsolatokra gyakorolt hatásának 

megismerése 

Az információ szerepe az információs 

társadalomban. 

Az informatikai eszközök használatának 

következményei. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a probléma 

megoldásához szükséges komplex 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, 

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, 

ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal 

kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 

felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság 

figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése 

Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

megtakarítási 



szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása. lehetőségek 

felismerése, a 

hatékonyság, 

egészség- és 

környezettudatosság 

érvényesítése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

évfolyam végére 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerjen meg különböző informatikai környezeteket; 

ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a 

számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány 

jellemzőjét, legyen képes tenni a függőség kialakulása ellen; 

tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök 

főbb részegységeit; 

ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 

önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a 

megoldáshoz szükséges hardver- és szoftvereszközök kiválasztására és 

használatára. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat 

beilleszteni; 

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy 

leírás alapján elkészíteni; 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

tudjon bemutatót készíteni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

tudjon kódolni algoritmusokat; 

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői 

környezetben; 

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; 

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos 

fogalmakat; 

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és 



következményeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat; 

legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; 

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi 

kapcsolatokra vonatkozó következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, 

lemondására. 

 

 

 

Témakörök szerinti felosztás 8. osztály 
Óraszám:  36 óra/év 

1 óra/hét 

 

Témakörök: Órák: 

Alkalmazói ismeretek 18 óra 

Infokommunikáció 12 óra 

Könyvtári informatika 6 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

18 óra 

  Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök 

ismerete. 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. 

Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. 

Térképhasználati alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, 

illetve módszerek megismerése. 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 

Az adatbázisból való információszerzés módjainak megismerése. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő 

eszközök, illetve módszerek megismerése 

Táblázatok használata a hétköznapi és az iskolai életben 

(például: cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet). 

Adatok formátuma, típusai (például: szöveg, szám, 

pénznem). 

Az adatok szemléltetését segítő eszközök (például: 

diagram) megismerése. 

Az adatok csoportosítása, értelmezése, grafikus 

ábrázolása, következtetések levonása. Cellahivatkozások 

használata. A relatív és abszolút hivatkozások 

fogalmának megismerése.  

Diagramok készítése. 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása 

Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Kimutatások, diagramok készítése. Diagramtípus 

kiválasztása, szerkesztése, módosítása. 

Adatelemzést szolgáló függvények (például: összegzés, 

szélsőérték, átlag) megismerése. 

Matematika: ismeretek 

alkalmazása az újabb ismeretek 

megszerzésében, a gyakorlati 

életben és más tantárgyak 

keretében (pl. százalék, kamatos 

kamat,  

terület-, felszín-, 

térfogatszámítás, relatív 

gyakoriság, valószínűség, 

logaritmusfüggvény). 

Táblázatok készítése. 

 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan, földrajz: mérési 

adatok, ábrák értelmezése. 

Természeti jelenségek, 

folyamatok időbeli lefolyásának 

leírása függvényekkel, 

diagramok elemzése, 

értelmezése. 

 

 

 

 

Adatbázisokból való információszerzés módjainak 

megismerése 

Az adatok gyűjtése, csoportosítása, lekérdezése. 

Fizika, kémia, földrajz, biológia-

egészségtan: a vizsgált 

természeti és technikai 

rendszerek állapotának leírására 

szolgáló szempontok és 

módszerek használata. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, 

feldolgozása 

Állományok, találati listák letöltése, adatok értelmezése, 

adatfeldolgozás. 

 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az 

interneten 

Térképhasználati ismeretek alkalmazása. 

Térképek keresése, használata.  

Keresés a térképeken, a térképek átalakítása. 

Földrajz, fizika: a térbeli 

tájékozódást szolgáló eszközök 

és módszerek alapjai és 

felhasználásuk. A GPS idő-, 

távolság- és sebességadatainak 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, 

tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és 

abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Infokommunikáció 

Órakeret 

12 óra 



 2.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. 

Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus 

katalógusban való visszakeresése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, 

információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való 

előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összetett keresések űrlapok segítségével 

Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ 

elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok 

kitöltése. 

Földrajz: a Föld 

országainak, 

fővárosainak 

bemutatásához, 

prezentációk 

készítéséhez anyagok 

gyűjtése, kiselőadás 

készítése. 

Hatékony, céltudatos információszerzés 

Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált 

adathalmazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének 

vizsgálata, szelektálása 

Az információk elemzése hitelesség szempontjából. 

Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Fizika: 

természettudományos 

anyagok gyűjtése, a 

megbízhatóság 

vizsgálata. 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése 

Nyomtatási beállítások. 

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. 

Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre. 

Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 
Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 
 

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs modell megismerése 

Infokommunikációs eszközök használata, a mobilkommunikációs 

eszközök megismerése. 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján. 

Az internet kommunikációs szolgáltatásai. 

Kémia, biológia-

egészségtan: feladatok 

közös kidolgozása 

kommunikációs 

csatornákon keresztül. 



A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között 

A különböző médiumokban rejlő lehetőségek. 

A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti 

kommunikációt biztosító eszközök megismerése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: közösségi 

portálokon megjelenő 

személyes adatok 

vizsgálata a védelem és 

adatbiztonság 

szempontjából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, 

mobilkommunikáció, adatvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes 

média elérése, egyes elemek letöltése. A médiában megjelenő 

információk hitelességének kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; 

önálló és kritikus attitűd fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak 

megismerése, alkalmazásuk a megismerési folyamatban 

A média alkalmazási lehetőségei. 

Internet, televízió, rádió használata. 

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. 

Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. 

Képek, zenék, filmek elérése az interneten. 

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interneten.  

Internetes térképek keresése. 

Matematika: bonyolult 

vagy érdekes 

függvények 

vizsgálatához 

anyaggyűjtés, digitális 

táblára 

anyagfeldolgozáshoz. 

 

Földrajz: 

térképhasználat. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

hangoskönyv, 

elektronikus könyv. 

 

Idegen nyelvek, 

magyar nyelv és 

irodalom: szótárak, 

lexikonok használata. 

Kulcsfogalmak/fo

galmak 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, 

elektronikus könyv, hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Könyvtári informatika 

Órakeret 

6 óra 



Előzetes tudás 

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. 

Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított 

használata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű 

tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezetében. 

Az összes könyvtártípus jellemzőinek 

megismerése, összehasonlítása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban 

betöltött szerepének megismerése. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek 

megismerése. 

Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. 

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. 

Magyar nyelv és irodalom: 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a 

tanulásban és a tájékozódásban. 

A kézikönyvtár önálló használata. 

 

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. 

Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az 

iskolai és a lakóhelyi elektronikus könyvtári 

katalógusban. 

Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés 

katalógus és bibliográfia segítségével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek 

tudatosítása, irányított alkalmazása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

tevékenység információforrásainak 

használata: a tevékenységhez 

kapcsolódó információszükséglet 

behatárolása és a tevékenységhez, a 

probléma megoldásához szükséges 

komplex tájékozódás. 

 

Fizika, kémia, biológia-egészségtan: 

információk keresése, könyvtár-, 

folyóirat- és internethasználat, 

adatbázisok, szimulációk használata. 

Természettudományi témájú 

ismeretterjesztő források önálló 

keresése, követése, értelmezése, az 

ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: írás, 

szövegalkotás: rövidebb beszámolók 

anyagának összegyűjtése, rendezése 

különböző nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és elektronikus 

forrásokból. 



Az önálló feladatvégzés, 

információgyűjtés és ismeretszerzés 

módszereinek alkalmazása. Internetes 

enciklopédiák és keresőprogramok 

használata. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: önálló információgyűjtés 

adott témához különböző médiumokból. 

 

Földrajz: tájékozódás a hazai földrajzi, 

környezeti folyamatokról – 

információgyűjtés internetalapú 

szolgáltatásokkal (tények, adatok, 

menetrendek, hírek, idegenforgalmi 

ajánlatok). 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, 

közhasznú információforrások és ismeretterjesztő 

művek típusainak ismerete. Közhasznú 

adatbázisok használata. 

Matematika: ismerethordozók 

használata – könyvek (pl. matematikai 

zsebkönyvek, szakkönyvek, 

ismeretterjesztő könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és irodalom: az önálló 

feladatvégzés, információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek 

alkalmazása: segédkönyvek, szótárak, 

lexikonok, helyesírási kézikönyvek 

használata, ismeretlen kifejezések 

jelentésének megkeresése egynyelvű 

szótárakban. 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről.  

 

Biológia-egészségtan: az élővilág 

rendszerezésében érvényesülő 

szempontok bemutatása 

határozókönyvek alapján. 

Forráskiválasztás 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló 

kiválasztása. 

Információforrások hitelességének vizsgálata, 

szelektálása. 

Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

tevékenység információforrásainak 

használata. A tevékenységekhez 

szükséges információk kiválasztása és 

alkalmazása. A különböző eredetű 

információk szűrése, értékelése, 

összekapcsolása, érvényességük 

kiterjesztése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az 

információ kritikus befogadásának 



megalapozása (azonos témáról 

különböző forrásból származó rövidebb 

információk összevetése tanári 

irányítással, csoportosan). 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a források megbízhatósága. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások 

megértése. 

Forrásjegyzék összeállítása. 

Magyar nyelv és irodalom: források 

megjelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, 

szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, 

keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált 

irodalom jegyzék. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 8. 

évfolyam végére 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

ismerje a gyakran használt függvényeket, képleteket; 

tudjon táblázat alapján lekérdezéseket létrehozni. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes megkeresni a kívánt információt; 

legyen képes az információ értékelésére; 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, 

szolgáltatásokat. 

 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan 

releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a 

feladatmegoldásban; 

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai 

eszközök használata, szövegalkotás); 

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát 

önállóan végrehajtani. 

 



 

Technika, életvitel ÉS gyakorlat 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5-6. évfolyamon az, hogy az 1–

4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok újabbakkal 

egészüljenek ki, és az élményszerű megismerés önállóbbá, tudatosabbá, célzottabbá váljon. 

Az életkori sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző módszerek révén a 

tanulók alapkészségei erősödjenek, gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődjenek, 

elvontabbá váljanak. A tevékenységek keretei kilépnek az addigi szűkebb, védett 

környezetből, a játékos tevékenységek helyébe fokozatosan az életből átvett feladatok lépnek, 

a tanulói tevékenységek feltételei és következményei egyre életszerűbbé válnak. Ezzel 

megkezdődik a felkészülésük a közvetlen környezetük egyre önállóbb alakítására, a 

változásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodásra és saját sorsuk befolyásolására. A 

veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelése, az átgondoltan tervezett és kitartó munka, majd 

az ezt záró reális értékelés alakítja ki a helyes önértékeléssel bíró, fejlődőképes, önálló 

személyiséget, s így egyre inkább képessé válnak az önképzésre, önálló tanulásra, 

munkavégzésre.  

Az Ételkészítés és a Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben valamint a témakörök 

egymásra épülve, kiegészítve az 5. és a 6. évfolyamon is szerepelnek.  

A családok mindennapjaira vonatkozóan az élethelyzetek megoldására, a háztartási munka 

célszerű szervezésére, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására, az egészséges 

táplálkozás érdekében hagyományos és korszerű eljárások és eszközök alkalmazására kell 

példákat mutatni. A nemzeti kultúra átörökítéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához 

gyakorlati tevékenységekkel (tárgyalkotó tevékenységgel és gyűjtőmunkával) kapcsolódik a 

tantárgy. A jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet az egyetemes emberi kultúra 

értékeinek elfogadása. A munka értékteremtő szerepe, a környezetkímélő termelés és a 

tudatos fogyasztói magatartás kiemelése a gazdasági ismeretek megalapozásához járul hozzá. 

Az alkotóképesség fejlesztése a Tárgyi kultúra, technológiák, termelés részben a 

modellezés során, a manuális tevékenységek gyakorlásával az alapvető technikai eszközök 

balesetmentes és szakszerű használatával történik. A párokban, kisebb-nagyobb csoportokban 

történő munkavégzéskor a kölcsönös alkalmazkodásra, odafigyelésre, a vezető és a vezetett 

szerep kipróbálására kerül sor. A gyűjtőmunkák és az anyagvizsgálatok végzése segíti a 

megismerési és rendszerezései folyamatok gyakorlását. A harmonikus és esztétikus zöld 

környezet kialakítására az agrotechnikai tevékenységek nevelnek. Az adottságok 

függvényében szobai és kerti növények termesztése, hobbi- és haszonállatok gondozása is 

végezhető. A tantárgy tanulási szokásrendjének alakítása (információgyűjtés, műszaki 

kommunikáció, mintakövetés, munkatevékenységek végzése, önellenőrzés, hibajavítás, 

értékelés) folyamatos, rendszeres, következetes munkával érhető el a kiemelt fejlesztési 

feladatok végzése során.  

A Közlekedés témakör egyrészt az 1–4. évfolyamon elsajátítottak ismétlése, gyakoroltatása (a 

gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés KRESZ szerinti szabályai, rendje, eszközrendszere, 

a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, elsősegélynyújtás), másrészt 

bővítése (menetrendek, információforrások használata).  

A pályaorientáció ismereteit nem külön tematikai egységként dolgozzuk fel. A 

tevékenységek tudatos szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók 

felfedezhessék belső értékeiket, és kipróbálhassák, mire képesek. A reális önismeret és a 

pozitív énkép kialakítása, a közösségi feladatok vállalásában az együttműködési képesség 

fejlesztése, valamint a szakmák, foglalkozások jellemzői és az azokra való alkalmasság 

megismerése a pályaválasztás irányításának előkészítésére ad támpontokat. 



 

 

5. évfolyam 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Óraszám:  36 óra/év 

   1 óra/hét 

(Javasolt tömbösítés: más tantárggyal (pl. informatika) váltva: 2 óra/kéthetente 

 

 

 

Témakör 

sorszáma 

 

Témakör 

 

Óraszám 

1. Ételkészítés 10 

1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek 

1.2. Ételek készítése 

1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata 

1.5. Étkezési kultúra a hétköznapokban 

1.6. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

1.7. Környezettudatosság az ételkészítés során 

2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 8 

2.1. A mesterséges, illetve épített környezet 

2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás 

2.3. Balesetek megelőzése a háztartásban és a lakókörnyezetben 

2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban 

2.5. Környezettudatosság a háztartásban és a lakókörnyezetben 

2.6. Növénytermesztés, állattartás 

2.7 Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások 

3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 14 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és 

technológiai tulajdonságai 

3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása. Műszaki rajzi ismeretek. 

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 

3.5. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő  

      (biztonságos, esztétikus) munkakörnyezet 

4. Közlekedési ismeretek 4 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

4.3. Balesetvédelem, közlekedésbiztonság 

4.4. Vasúti közlekedés 

 



 

 

Tematikai egység 1. Ételkészítés 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, 

étkezőhelyek ismerete. 

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az 

evőeszközök kulturált használata. 

Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a 

munkakörnyezetben. 

Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények 

összefüggéseinek belátása, a saját felelősség felismerése. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 

tevékenységek során. 

Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységek azonosítása, felismerése. 

Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok 

tulajdonságairól, átalakulásáról. 

A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés 

erősítése a biztonságra, fegyelmezettségre, megfontoltságra. 

Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás 

fejlesztése. 

Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek 

Élelmiszerek rendszerezése és szerepe a táplálkozásban. Korszerű, 

egészséges táplálkozás. 

„Hétköznapi ételek”, étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz, 

étkezési alkalmakhoz, élethelyzetekhez kapcsolása. 

A készítendő étel és a szükséges alapanyagok mennyiségének 

meghatározása, a költségek, valamint a készítés időszükségletének 

becslése. 

A tudatos és takarékos élelmiszer-beszerzés szempontjai. 

Az élelmiszer-biztonság alapszabályai. Kiemelt kockázatú 

élelmiszertermékek. 

Az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információk értelmezése. 

Ételreceptek gyűjtése. A gyűjtött ételreceptek összehasonlítása. 

Az ételkészítés folyamatának részekre, műveletekre bontása. 

Természetismeret: 
Haszonnövények és 

haszonállatok, 

termények, termékek 

az egyes 

évszakokban. 

Hőmérséklet, 

hőmennyiség, 

hőátadás. 

Tápanyagok, táplálék, 

egészséges 

táplálkozás. 

Baktériumok, 

gombák, étkezési 

eredetű betegségek. 

Fertőtlenítőszerek, 

mosószerek. 

 

Matematika: 
arányosság, fajlagos 

mennyiségek, tömeg- 

és térfogategységek. 

1.2. Ételek készítése 

Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti 

mérése, a készítéshez szükséges eszközök meghatározása. 

Főzött jellegű (pl. levesek, főzelékek, főtt tészta), sütőben készülő 

(pl. sütemények, pizza, rakott ételek), továbbá serpenyőben készülő 

ételek (pl. zöldségételek, palacsinta, tükörtojás) készítése. 

1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 

A hőkezelési eljárások (melegítés, hőn tartás, hűtés, fagyasztás) 



kipróbálása, a hőkezelés hatásainak, szerepének feltárása az egyes 

ételek elkészítése és tárolása során. 

Ételek tárolása, csomagolása. 

A megmaradt ételek felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok 

kezelése. 

Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának 

alapvető élelmiszerhigiéniai szabályai, a kereskedelemből származó 

élelmiszerek fogyaszthatósági, illetve eltarthatósági adatainak 

értelmezése. 

Az ételkészítéshez és étkezéshez kapcsolódó személyi higiéniai 

követelmények megismerése, betartása. 

 

 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, szókincs- 

és fogalombővítés, 

kommunikáció, 

piktogramok. 

 

Erkölcstan: 
felelősségünk 

egészség 

megőrzésében. 

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata 

A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, kézi gépek, és a 

használatukkal járó balesetveszélyek azonosítása. 

Az ételkészítés során használt tüzelő-, melegítő-, főző-, sütő- stb. 

berendezésekhez, a forró vízhez, forró anyagokhoz, eszközökhöz 

kapcsolódó baleseti veszélyek azonosítása és ezek elhárításának 

gyakorlása. 

A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok 

megismerése, alkalmazása. 

1.5. Étkezési kultúra a hétköznapokban 

Az étkezési szokások és azok történeti háttere. 

A kulturált étkezés követelményei.  

A „hétköznapi” étkezőasztal megterítése, ételek tálalása. Az 

étkezéssel kapcsolatos illemszabályok gyakorlati alkalmazása. 

1.6. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

Az ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és 

eszközök mosogatása. 

A konyha és az étkező takarítása. 

1.7. Környezettudatosság az ételkészítés során 

Az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódó energia-, víz- és 

anyagtakarékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások 

újrahasznosítási lehetőségeinek feltárása, megismerése. 

Az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségei. 

A keletkező hulladékok azonosítása, szelektálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, 

családi étkezés, főtt étel (melegétel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, 

mosogatás, maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), 

ételmaradék, hulladék, fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, 

anyagtakarékosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, szelektív 

hulladékgyűjtés. 

 



 

Tematikai egység 2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak 

azonosítása, érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, 

alakítására. 

Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, 

kölcsönhatásainak megfigyeléséből származó tapasztalatok 

felhasználása a problémamegoldások során, tevékenységek 

gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 

eszközökkel, -eljárásokkal történő megoldása. 

Használati utasítások megértése, helyes értelmezése. 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről és 

összetevőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a 

természeti környezetre gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környezetet 

alakító tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott 

információszerzés információforrásokból. A használt anyagok, 

eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó 

tapasztalatok rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos 

végrehajtása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek 

felismerése. 

Elemi agrotechnikai ismeretek elsajátítása. 

Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A mesterséges, illetve épített környezet 

A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: 

építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, 

állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a 

felhasznált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről. 

Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és 

összevetése a valósággal. 

Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, 

kötőanyagok, felületi anyagok jellemzői. Árnyékolás, hő- és 

vízszigetelés. 

Építési, szerelési szakmák és jellemző tevékenységeik. 

Matematika: 
geometria, számok, 

számítások, 

mértékegységek 

kezelése, egyenes 

arányosság. 

 

Természetismeret: 
Vetület, térkép, 

méretarány. Szerkezeti 

anyagok fizikai és 



2.2. Az épített környezet biztonsága. 

Az épített környezet, az épületek és a háztartás tűz- és 

vagyonbiztonsága, védelem az időjárási hatások ellen. 

Tűzveszélyes tevékenységek, helyzetek felismerése, tűzvédelmi 

szabályok ismerete. 

kémiai tulajdonságai. 

Haszonnövények, 

haszonállatok. Gépek, 

elektromos jelenségek, 

mechanikai  

kölcsönhatások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkölcstan: Az ember 

és a környezet 

kölcsönhatása, 

felelősségérzet. 

A tárgyi világ (modern 

technikai eszközök) 

életmódkönnyítő 

használata, 

mértékletesség, 

veszélyforrások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Balesetek megelőzése 

Mechanikus jellegű baleseti veszélyek. 

Kéziszerszámok, eszközök biztonságos használata. 

Elektromos eszközök érintésvédelme. 

Munkavédelmi eszközök, felszerelések. 

Építési és mechanikus állagmegóvó, javító, takarító munkák során 

használt eszközök, felszerelések használatának szabályai. 

Balesetveszélyes munkaműveletek, mozzanatok, munkavédelmi 

eszköz szükségességének felismerése. 

2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban 

Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes anyagok 

(gyógyszerek, kozmetikai anyagok, irtószerek, tisztítószerek, 

oldószerek, festékek, növényvédő szerek, műszaki célú vegyi 

anyagok stb.) tárolása, kezelése, használata, ezek veszélyei és 

ezekkel kapcsolatos biztonsági szabályok. 

Az anyagok kémiai veszélyeiről való tájékozódás 

információforrásokból. 

2.5. Környezettudatosság 

A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és 

költségének meghatározása. 

Víz és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis 

zajterhelésű, víz- és energiatakarékos háztartási gépek használatának 

jelentősége. 

A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése. 

Mindennapjainkban keletkező újrafelhasználható és veszélyes 

hulladékok. A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. Tájékozódás a 

hulladékokról, veszélyeikről és újrahasznosításuk lehetőségeiről 

információforrásokból. 

Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek 

során. 

2.6. Növénytermesztés, állattartás 

Növények (pl. dísznövények, fűszernövények, fák) telepítése és 

gondozása. 

Hobbikert létesítésével és fenntartásával kapcsolatos munkálatok. 

Komposztálás. 

Élelmiszernövények termesztési fogásainak elsajátítása. 

Hobbi- és haszonállatok tartásával kapcsolatos feladatok 

megismerése. 



2.7 Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások 

Az embert érő időjárási és természeti eredetű károsító hatások 

(leégés, napszúrás, kiszáradás, túlhevülés, kihűlés, villámcsapás, 

allergia, kullancs- és rovarcsípések, fertőzések, élősködők az 

emberen és a lakásban). 

A veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek felismerése, teendők a 

károsodás elhárítása érdekében, illetve károsodás esetén. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, alaprajz, helyszínrajz, méretarány, vagyonvédelem, 

tűzvédelem. Alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti 

anyag, fizikai és technológiai tulajdonság, építés, készítés, termelés, 

javítás, felújítás, állagmegóvás, karbantartás, munkavédelmi szabály, 

munkavédelmi eszköz, használati utasítás, vegyszer, permetezés, oltás, 

gyógyszer, mérgezés, fertőzés, egészségkárosodás, baleset, áramütés, 

érintésvédelem, hulladék, veszélyes hulladék. 

 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. 

Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok 

megértése. 

Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. 

Kézügyesség fejlesztése. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra. 

A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, 

felkészülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és 

technológiai tulajdonságai 

Természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papír, 

textil, képlékeny anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, 

keménység, rugalmasság, nedvszívás, korrózió), szemrevételezés, 

próba, összehasonlítás, mérés alapján. 

Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák. 

 

Matematika: mérés, 

méretarány, nagyítás, 

kicsinyítés,  

szerkesztések, 

geometriai 

transzformációk, 

síkidomok, testek. 

 



3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 

A tárgyak rendeltetése és használati jellemzői. 

Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új 

szerszámok és műveletek megismerése, alkalmazása. 

Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati 

tárgyak, építmény-makettek, jármű- és gépmodellek készítése 

természetes anyagok, hulladékok és egyéb építőelemek (pl. 

konstrukciós játékok – fa- és fémépítő, Lego, Lego Education 

készletek) felhasználásával. 

A modellezés mint hobbi lehetőségeinek megismerése. 

A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról ismeretek szerzése. 

Természetismeret: 
mérés, az anyagok 

fizikai tulajdonságai, 

mechanikai 

kölcsönhatások, 

anyagszerkezet. 

 

Erkölcstan: 

Kötődés a tárgyi 

világhoz. 

Találmányok az 

emberiség 

szolgálatában (az 

emberek javára, 

kárára). 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása 

Méretmegadás elemei. 

Rajzjelek (hajlítási vonal, tengely, nem látható él, furat, átmérő, 

sugár). Méretarányos kicsinyítés, nagyítás. 

 

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 

Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. 

Anyagok újrafelhasználása. 

A szükséges információk gyűjtése, felhasználása. 

Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján. 

Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. 

Együttműködés társakkal közös tevékenységben. 

 

3.5. Eszközök rendeltetés szerinti, szakszerű használata. Megfelelő 

(biztonságos és esztétikus) munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 

szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, fa, fém, műanyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai 

tulajdonság, technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, 

tervezés, minta, rajzjelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, vetületi 

ábrázolás, anyagmennyiség, költség, szabály, veszélyforrás, baleset, 

segítségnyújtás. 

 

 



 

Tematikai egység 4. Közlekedési ismeretek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok. 

Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken. 

Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balesetek 

megelőzési lehetőségeinek ismerete. 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása. 

Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai 

eljárások, célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek 

bővítése, a környezettudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 

A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 

A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése. 

A rendőri forgalomirányító tevékenység. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szaknyelv, 

szókincsbővítés, 

szövegértés, 

könyvtárhasználat. 

 

Informatika: 
internethasználat, 

könyvtárhasználat, 

alkalmazások használata. 

 

 

 

 

Természetismeret: 

sebesség, gyorsulás. 

 

Erkölcstan: 

 találmányok az 

emberiség szolgálatában 

(anyagi hasznára, javára, 

kárára). 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

A közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek, járműveinek 

megismerése. 

A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a 

közlekedéstörténetben – információgyűjtés, rendszerezés. 

A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról 

információszerzés. 

4.3. Balesetvédelem, közlekedésbiztonság 

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, 

megelőzése. 

Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 

útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező 

gyakorlati pályán. 

A kerékpár karbantartása. 

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás 

feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

4.4. Vasúti közlekedés 

A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és 

vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv 

készítése térkép és útvonaltervező segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési 

csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, 

megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, útkereszteződés, 

alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, közlekedésbiztonság. 

 



6. évfolyam 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 6. évfolyamon az, hogy az 

eddigi irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok újabbakkal egészüljenek ki, és 

az élményszerű megismerés még célzottabbá, tudatosabbá, önállóbbá váljon. Az életkori 

sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző módszerek révén a tanulók 

alapkészségei erősödjenek, gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődjenek, elvontabbá 

váljanak. A tevékenységek keretei tovább bővülnek, a játékos tevékenységek helyébe 

fokozatosan az életből átvett komolyabb, felelősségteljesebb feladatok lépnek, a tanulói 

tevékenységek feltételei és következményei még életszerűbbé válnak. Ezzel fokozódik a 

felkészülésük a közvetlen környezetük egyre önállóbb alakítására, a változásokhoz való 

rugalmasabb alkalmazkodásra és saját sorsuk befolyásolására. Az előre, átgondoltan tervezett 

és kitartóan végzett munka, majd az ezt záró reális értékelés tovább alakítja ki a helyes 

önértékeléssel bíró, fejlődőképes, önálló személyiséget, s így egyre inkább képessé válnak az 

önképzésre, önálló tanulásra és munkavégzésre. Az Ételkészítés valamint a Teendők a 

háztartásban és a lakókörnyezetben témakörök az előző évfolyamon is szerepelnek, melyek 

ismételve és kibővítve a helyi lehetőségekhez és elvárásokhoz igazíthatók. Az egyre bővülő 

életvezetési ismeretek a testi-lelki épséget veszélyeztető betegségek megelőzésére, a káros 

szenvedélyektől mentes, egészség- és környezettudatos életvitel igazi értékként való 

elfogadására, megélésére és megtartására irányulnak. A családok mindennapjaira 

vonatkozóan az élethelyzetek megoldására, a konfliktusok és a veszélyhelyzetek kezelésére. a 

háztartási munka célszerű szervezésére, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására, az 

egészséges táplálkozás érdekében hagyományos és korszerű eljárások és eszközök 

alkalmazására kell egyre több példát mutatni, összegyűjtetni. A munka értékteremtő szerepe, 

a környezetkímélő termelés és a tudatos fogyasztói magatartás kiemelése a gazdasági 

ismeretek további elmélyítéséhez járul hozzá. 

A nemzeti kultúra átörökítéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához gyakorlati 

tevékenységekkel (tárgyalkotó tevékenységgel és gyűjtőmunkával) kapcsolódik a tantárgy. A 

jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet az egyetemes emberi kultúra értékeinek 

elfogadása.  

Az alkotóképesség fejlesztése a Tárgyi kultúra, technológiák, termelés részben a 

modellezés során, a manuális tevékenységek gyakorlásával az alapvető technikai eszközök 

balesetmentes és szakszerű használatával történik. A párokban, kisebb-nagyobb csoportokban 

történő munkavégzéskor a kölcsönös alkalmazkodásra, odafigyelésre, a vezető és a vezetett 

szerep kipróbálására kerül sor. A gyűjtőmunkák és az anyagvizsgálatok végzése segíti a 

megismerési és rendszerezései folyamatok gyakorlását. A harmonikus és esztétikus zöld 

környezet kialakítására az agrotechnikai tevékenységek nevelnek. Az adottságok 

függvényében szobai és kerti növények termesztése, hobbi- és haszonállatok gondozása is 

végezhető az előző évi gyakorlat tapasztalatait figyelembe véve. A tantárgy tanulási 

szokásrendjének alakítása (információgyűjtés, műszaki kommunikáció, mintakövetés, 

munkatevékenységek végzése, önellenőrzés, hibajavítás, értékelés) folyamatos, rendszeres, 

következetes munkával erősíthető a kiemelt fejlesztési feladatok végzése során. 

A Közlekedés témakör egyrészt az 1–5. évfolyamon elsajátítottak ismétlése, 

gyakoroltatása, másrészt azok bővítése, fokozott tudatosítása.  

 

 

 

 

 

 

 



6. évfolyam 

 

Óraszám:  36 óra/év 

   1 óra/hét 

 (javasolt tömbösítés: más tantárggyal (pl. informatika vagy rajz) váltva: 2 óra/kéthetente 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

 

Témakör 

sorszáma 

 

Témakör 

 

Óraszám 

1. Ételkészítés 10 

1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek 

1.2. Ételek készítése 

1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata 

1.5. Étkezési kultúra az ünnepnapokon 

1.6. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

1.7. Környezettudatosság az ételkészítés során 

2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 8 

2.1. A mesterséges, illetve épített környezet 

2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás 

2.3. Balesetek megelőzése a háztartásban és a lakókörnyezetben 

2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban 

2.5. Környezettudatosság a háztartásban és a lakókörnyezetben 

2.6. Növénytermesztés, állattartás 

2.7 Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások 

3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 14 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és 

technológiai tulajdonságai 

3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása. Vetületi ábrázolás.. 

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 

3.5. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő  

      (biztonságos, esztétikus) munkakörnyezet 

4. Közlekedési ismeretek 4 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

4.3. Balesetvédelem, közlekedésbiztonság 

4.4. Vasúti közlekedés 

 



 

Tematikai egység 1. Ételkészítés 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, 

étkezőhelyek ismerete. 

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az evőeszközök 

kulturált használata. 

Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a 

munkakörnyezetben. 

Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények 

összefüggéseinek belátása, a saját felelősség felismerése. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 

tevékenységek során. 

Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységek azonosítása, felismerése. 

Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok 

tulajdonságairól, átalakulásáról. 

A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés 

erősítése a biztonságra, fegyelmezettségre, megfontoltságra. 

Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás 

fejlesztése. 

Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek 

A tradicionális magyar konyha értékei, hungarikumok.  

Korszerű, egészséges táplálkozás. 

„Ünnepi ételek”. Étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz, 

étkezési alkalmakhoz, élethelyzetekhez kapcsolása. 

A készítendő étel és a szükséges alapanyagok mennyiségének 

önálló meghatározása, a költségek, valamint a készítés 

időszükségletének becslése. 

Az élelmiszerek beszerzésével kapcsolatos tudnivalók bővítése 

(élelmiszerlánc, nyomon követhetőség). A tudatos és takarékos 

élelmiszer-beszerzés szempontjai. 

Az élelmiszer-biztonság alapszabályai. Az élelmiszerek címkéjén 

feltüntetett információk értelmezése. 

Ételreceptek gyűjtése. A gyűjtött ételreceptek összehasonlítása. 

Az ételkészítés folyamatának részekre, műveletekre bontása, az 

étkezéshez kapcsolódó teendők meghatározása, a csoporton belüli, 

illetve a családi munkamegosztás lehetőségeinek megbeszélése. 

Természetismeret: 
Haszonnövények és 

haszonállatok, 

termények, termékek 

az egyes évszakokban. 

Hőmérséklet, 

hőmennyiség, 

hőátadás. 

Tápanyagok, táplálék, 

egészséges táplálkozás. 

Baktériumok, gombák, 

étkezési eredetű 

betegségek. 

Fertőtlenítőszerek, 

mosószerek. 

 

Matematika: 
arányosság, fajlagos 

mennyiségek, tömeg- 

és térfogategységek. 

 

 

 

1.2. Ételek készítése 

Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti 

mérése, a készítéshez szükséges eszközök meghatározása. 

Főzött jellegű (pl. levesek, főzelékek, főtt tészta), sütőben készülő 

(pl. sütemények, pizza, rakott ételek), továbbá serpenyőben készülő 

ételek (pl. zöldségételek, palacsinta, tükörtojás) készítése. 



1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 

A kereskedelemből származó élelmiszerek fogyaszthatósági, illetve 

eltarthatósági adatainak értelmezése. Az ételek és ételalapanyagok 

megromlásának vizsgálata.  

Ételek csomagolása, tárolása. 

Ételtartósítási eljárások kipróbálása. A megmaradt ételek 

felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok kezelése.  

Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának 

alapvető élelmiszerhigiéniai szabályai,  

Az ételkészítéshez és étkezéshez kapcsolódó személyi higiéniai 

követelmények megismerése, betartása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, szókincs- 

és fogalombővítés, 

kommunikáció, 

piktogramok. 

 

 

Erkölcstan: 
felelősségünk egészség 

megőrzésében. 
1.4. Konyhai eszközök, gépek használata 

A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, kézi gépek, és a 

használatukkal járó balesetveszélyek azonosítása. 

Az ételkészítés során használt tüzelő-, melegítő-, főző-, sütő- stb. 

berendezésekhez, a forró vízhez, forró anyagokhoz, eszközökhöz 

kapcsolódó baleseti veszélyek azonosítása és ezek elhárításának 

gyakorlása. 

A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok 

megismerése, alkalmazása. 

1.5. Étkezési kultúra az ünnepnapokon 

Az étkezési szokások és azok történeti háttere. 

A kulturált étkezés követelményei. Az ünnepi étkezőasztal 

megterítése, ételek tálalása. Az étkezéssel kapcsolatos 

illemszabályok gyakorlati alkalmazása. 

1.6. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

Az ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és 

eszközök mosogatása. 

A konyha és az étkező takarítása. 

1.7. Környezettudatosság az ételkészítés során 

Az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódó energia-, víz- és 

anyagtakarékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások 

újrahasznosítási lehetőségeinek feltárása, megismerése. 

Az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségei. 

A keletkező hulladékok azonosítása, szelektálása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, 

családi étkezés, főtt étel (melegétel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, 

mosogatás, maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), 

ételmaradék, hulladék, fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, 

anyagtakarékosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, szelektív 

hulladékgyűjtés. 

 

 



 

 

Tematikai egység 2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak 

azonosítása, érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, 

alakítására. 

Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, 

kölcsönhatásainak megfigyeléséből származó tapasztalatok 

felhasználása a problémamegoldások során, tevékenységek 

gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 

eszközökkel, -eljárásokkal történő megoldása. 

Használati utasítások megértése, helyes értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről és 

összetevőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a 

természeti környezetre gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környezetet 

alakító tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott 

információszerzés információforrásokból. A használt anyagok, 

eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó 

tapasztalatok rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos 

végrehajtása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek 

felismerése. 

Elemi agrotechnikai ismeretek elsajátítása. 

Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A mesterséges, illetve épített környezet 

A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: 

építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, 

állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a 

felhasznált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről. 

Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és 

összevetése a valósággal. 

Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, 

kötőanyagok, felületi anyagok jellemzői. Árnyékolás, hő- és 

vízszigetelés. 

Építési, szerelési szakmák és jellemző tevékenységeik. 

Matematika: 
geometria, számok, 

számítások, 

mértékegységek 

kezelése, egyenes 

arányosság. 

 

 

 

 

 



2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás 

A mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási 

hatások azonosítása. 

Tűzveszélyes tevékenységek, helyzetek felismerése, tűzvédelmi 

szabályok ismerete. 

Természetismeret: 
Vetület, térkép, 

méretarány. Szerkezeti 

anyagok fizikai és 

kémiai tulajdonságai. 

Haszonnövények, 

haszonállatok. Gépek, 

elektromos jelenségek, 

mechanikai 

kölcsönhatások. 

 

 

 

 

Erkölcstan: Az ember 

és a környezet 

kölcsönhatása, 

felelősségérzet. 

A tárgyi világ (modern 

technikai eszközök) 

életmódkönnyítő 

használata, 

mértékletesség, 

veszélyforrások. 

 

2.3. Balesetek megelőzése 

Mechanikus jellegű baleseti veszélyek. 

Kéziszerszámok, eszközök biztonságos használata. 

Elektromos eszközök érintésvédelme. 

Munkavédelmi eszközök, felszerelések. 

Építési és mechanikus állagmegóvó, javító, takarító munkák során 

használt eszközök, felszerelések használatának szabályai. 

Balesetveszélyes munkaműveletek, mozzanatok, munkavédelmi 

eszköz szükségességének felismerése. 

2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban 

Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes anyagok 

(gyógyszerek, kozmetikai anyagok, irtószerek, tisztítószerek, 

oldószerek, festékek, növényvédő szerek, műszaki célú vegyi 

anyagok stb.) tárolása, kezelése, használata, ezek veszélyei és 

ezekkel kapcsolatos biztonsági szabályok. 

Az anyagok kémiai veszélyeiről való tájékozódás 

információforrásokból. 

2.5. Környezettudatosság 

A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és 

költségének meghatározása. 

Víz és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis 

zajterhelésű, víz- és energiatakarékos háztartási gépek használatának 

jelentősége. 

A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése. 

Mindennapjainkban keletkező újrafelhasználható és veszélyes 

hulladékok. A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. Tájékozódás a 

hulladékokról, veszélyeikről és újrahasznosításuk lehetőségeiről 

információforrásokból. 

Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek 

során. 

2.6. Növénytermesztés, állattartás 

Növények (pl. dísznövények, fűszernövények, fák) telepítése és 

gondozása. 

Hobbikert létesítésével és fenntartásával kapcsolatos munkálatok. 

Komposztálás. 

Élelmiszernövények termesztési fogásainak elsajátítása. 

Hobbi- és haszonállatok tartásával kapcsolatos feladatok 

megismerése. 



2.7 Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások 

Az embert érő időjárási és természeti eredetű károsító hatások 

(leégés, napszúrás, kiszáradás, túlhevülés, kihűlés, villámcsapás, 

allergia, kullancs- és rovarcsípések, fertőzések, élősködők az 

emberen és a lakásban). 

A veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek felismerése, teendők a 

károsodás elhárítása érdekében, illetve károsodás esetén. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, alaprajz, helyszínrajz, méretarány, vagyonvédelem, 

tűzvédelem, alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti 

anyag, fizikai és technológiai tulajdonság, építés, készítés, termelés, 

javítás, felújítás, állagmegóvás, karbantartás, munkavédelmi szabály, 

munkavédelmi eszköz, használati utasítás, vegyszer, permetezés, oltás, 

gyógyszer, mérgezés, fertőzés, egészségkárosodás, baleset, áramütés, 

érintésvédelem, hulladék, veszélyes hulladék. 

 

 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. 

Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok 

megértése. 

Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. 

Kézügyesség fejlesztése. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra. 

A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, 

felkészülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és 

technológiai tulajdonságai 

Természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papír, 

textil, képlékeny anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, 

keménység, rugalmasság, nedvszívás, korrózió), szemrevételezés, 

próba, összehasonlítás, mérés alapján. 

Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák. 

Matematika: mérés, 

méretarány, 

kicsinyítés, nagyítás, 

geometriai 

szerkesztések, 

geometriai 

transzformációk, 

testek. 

 

Természetismeret: 
mérés, az anyagok 

fizikai tulajdonságai, 

mechanikai 

kölcsönhatások, 

anyagszerkezet. 

 

Erkölcstan: 

Kötődés a tárgyi 

világhoz. 

Találmányok az 

emberiség 

szolgálatában (az 

emberek javára, 

kárára). 

3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 

A tárgyak rendeltetése és használati jellemzői. 

Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új 

szerszámok és műveletek megismerése, alkalmazása. 

Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati 

tárgyak, építménymakettek, jármű- és gépmodellek készítése 

természetes anyagok, hulladékok és egyéb építőelemek (pl. 

konstrukciós játékok – fa- és fémépítő, Lego, Lego Education 

készletek) felhasználásával. 

A modellezés mint hobbi lehetőségeinek megismerése. 

A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról ismeretek szerzése. 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása 

Méretmegadás elemei. 

Rajzjelek (hajlítási vonal, tengely, nem látható él, furat, átmérő, 

sugár). Méretarányos kicsinyítés, nagyítás. 

Vetületi ábrázolás. 

 

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 

Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. 

Anyagok újrafelhasználása. 

A szükséges információk gyűjtése, felhasználása. 

Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján. 

Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. 

Együttműködés társakkal közös tevékenységben. 

3.5. Eszközök rendeltetés szerinti, szakszerű használata. Megfelelő 

(biztonságos és esztétikus) munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 

szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, fa, fém, műanyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai 

tulajdonság, technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, 

tervezés, minta, rajzjelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, vetületi 

ábrázolás, anyagmennyiség, költség, szabály, veszélyforrás, baleset, 

segítségnyújtás. 

 

 



Tematikai egység 4. Közlekedési ismeretek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismeretei. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok. 

Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken. 

Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balesetek 

megelőzési lehetőségeinek ismerete. 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása. 

Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai 

eljárások, célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek 

bővítése, a környezettudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

A közlekedési jelzések (jelzőtáblák, útburkolati jelek, 

forgalomirányító fényjelzőkészülékek) figyelembe vétele, 

betartása. KRESZ előírások. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szaknyelv, 

szókincsbővítés, 

szövegértés, 

könyvtárhasználat. 

 

Informatika: 
internethasználat, 

könyvtárhasználat, 

alkalmazások használata. 

 

Természetismeret: 

sebesség, gyorsulás. 

 

Erkölcstan: találmányok 

az emberiség szolgálatára 

(anyagi hasznára, javára, 

kárára). 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

Új közúti, a vízi és légi járművek, technikai újdonságok. 

Közlekedéstörténet – információgyűjtés, rendszerezés. 

A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról 

információszerzés (a pályaorientáció segítése). 

 

4.3. Balesetvédelem, közlekedésbiztonság 

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, 

megelőzése. 

Közlekedésbiztonsági ismeretek. Az érzékelési- és útviszonyok 

forgalombefolyásoló szerepe. 

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás 

feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

 

4.4. Közlekedés 

A biztonságos és udvarias közlekedés szabályai. Közúti és vasúti 

menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása.  

Útvonalterv készítése térkép és útvonaltervező segítségével. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési 

csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, 

megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, útkereszteződés, 

alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, közlekedésbiztonság. 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a 

környezetátalakító tevékenységgel járó felelősség belátása. 

Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységekről. 

Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, 

eszközök szakszerű, biztonságos használata. 

Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés 

során. 

Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a 

hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 

Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására 

vonatkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások 

következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó felelősség 

belátása. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, 

környezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, 

valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása. 

A közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. 

Útvonalterv olvasása, készítése. 

 



 

 

7. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy 

jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat, 

munkakörnyezeteket, szakmákat, továbbtanulási lehetőségeket közvetlenül és célzottan 

bemutató, pályaorientációt szolgáló tanórák, foglalkozások jelennek meg.  

Ezek középpontjában a különböző munkahelyeken tett látogatások során szerzett személyes 

helyszíni tapasztalatszerzés áll. (Munkakörnyezetek megismerése, munkahely-látogatás) 

 A korábbi években a produktív tevékenységek tapasztalatai révén kialakult önismeret, a már 

felismert saját tulajdonságok összevethetővé válnak a megismert lehetőségekkel, az ismeretek 

az életpályára vonatkozó elképzeléssé válhatnak, a továbbtanulásról, a pályaválasztásról szóló 

elhatározássá érlelődhetnek. (Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés) 

A háztartás, a lakókörnyezet megismerése a család által használt összetettebb műszaki 

rendszerek, közművek, közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik. Ennek 

révén a családi életre nevelés elemeként tudatosabbá válhat a családon belüli 

munkamegosztás és az azon belül lehetséges saját szerepek. Az ennek keretében szerzett 

tapasztalatok, a vizsgálódás, a működési próbák, a környezet alakításában elvégzett kisebb 

feladatok, amellett, hogy a pályaorientációt segítve további alkalmakat adnak arra, hogy a 

tanulók feltárják saját képességeiket, jelentősen fejlesztik a műszaki és természettudományos 

kompetenciát is. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók egyrészt felhasználják a 

természettudományos tantárgyakban tanultakat, másrészt az ekkor szerzett tapasztalatok 

alapul szolgálnak a későbbi időben sorra kerülő természettudományos tantárgyak tanulásához. 

Sajátos fejlesztési cél, hogy a diák az otthonában előforduló kisebb-nagyobb műszaki 

természetű hibák, működészavarok megelőzését szolgáló házilag is elvégezhető karbantartási 

feladatokat vagy esetleg egyszerűbb javítási műveleteket is képes legyen elvégezni. A társas 

kapcsolati kultúra fejlesztésére a csoportos keretek között végzett feladatmegoldás, a tanuló 

saját tevékenységének, a saját továbbtanulási elképzeléseknek a társakéival való összevetése 

adhat alkalmat. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását a saját 

szerep megtalálása, az ötleteknek, elképzeléseknek a valósággal, a lehetőségekkel való 

összevetése és értékelése, a tanulás tanítását, a hatékony, önálló tanulási kompetencia 

fejlődését pedig a tantárgy valamennyi foglalkozását jellemző feladatközpontú tevékenységi 

tartalmak segítik. A matematikai kompetenciát és a gazdasági, pénzügyi nevelést a háztartási 

és a közlekedési rendszerek megismerése, működésük elemzése során elvégzett, célzottan a 

mennyiségi összefüggésekről szóló számítási feladatok szolgálják. Ezeknek a költségekre 

vonatkozó eredményei egyben hozzájárulnak a takarékosság, a környezettudatosság, a 

fenntarthatóság iráni elkötelezettség fejlesztéséhez is. 

A Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés és a Közlekedés című fejezetek 

az életkori sajátosságokhoz és a nagyobb elméleti tudáshoz igazodva új, összetett problémák 

megoldására ösztönzik a tanulókat. 



 

7. évfolyam 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Óraszám:  36 óra/év 

   1 óra/hét 

(Javasolt tömbösítés: más tantárggyal (pl. rajz, informatika) váltva: 2 óra/kéthetente 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

 

Témakör 

sorszáma 

 

Témakör 

 

Óraszám 

1. A háztartás és a közszolgáltatások 8 

1.1. A háztartás elektromos rendszere 

1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó, szennyvíz- és 

csapadékvíz-elvezető, illetve -kezelő rendszere 

1.3. A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési megoldásai 

1.4. Hulladékgazdálkodás 

2. Közlekedés 4 

2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

2.2. Közlekedéstörténet 

2.3. Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

2.4. Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 

3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 14 

3.1. Karbantartás a háztartásban 

3.2. Tárgykészítés 

        

3.3. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

4. Munkakörnyezetek megismerése, munkahely-látogatás 4 

4.1. Előzetes tájékozódás 

4.2. Munkakörnyezetek megismerés; Munkahely-látogatások; 

5. Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés 6 

5.1. A tanulási pálya 

5.2. Szakmák és munkák 

5.3. Környezet és pályaválasztás 

5.4. Munkavállalás 

5.5. Megélhetés 

 

 

 

 

 

 



Tematikai egység 1. A háztartás és a közszolgáltatások 
Órakeret 

8 

Előzetes tudás 

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, 

kezelésük biztonsági szabályai. 

A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alapvető 

feltételei és környezetre gyakorolt hatásaik. 

A háztartás elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak 

azonosítása, érdeklődés, törekvés azok megfelelő használatára. 

A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémák 

megoldása során, tevékenységek gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó, illetve a műszaki jelenségekkel járó, hibákból 

következő technikai problémák felismerése. 

Használati utasítások, leírások, műszaki információk megértése, 

értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek 

felépítéséről, működéséről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, jellemzői 

közötti összefüggések felismerése, a természet általi meghatározottság 

és a környezetre gyakorolt hatások megértésére irányuló szándék, a 

tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott 

információszerzés információforrásokból. A használt anyagok, 

eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség vizsgálatából fakadó 

tapasztalatok önálló rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározása 

segítséggel. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos 

végrehajtása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek 

felismerése. 

Igényesség a megfelelően funkcionáló, rendezett mesterséges környezet 

iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. A háztartás elektromos rendszere 

Az elektromos hálózat fizikai-műszaki jellemzői, áramköri elemek a 

háztartási hálózatban. 

Világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő 

háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és 

használatuk. 

Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláram védelmi és 

érintésvédelmi eszközök jellemzői, szerepe. 

Az elektromos energiafogyasztás árának, díjának meghatározása, 

takarékossági lehetőségek. Villanyszámlák tartalmának értelmezése. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök 

működéséről és használati jellemzőiről, a tapasztalatok 

összehasonlítása, értékelése. 

Fizika: Elektromos 

áram, áramkör, 

energiatermelés, 

energiaátalakítás, 

energiaforrások. 

Fényforrások, motorok 

működési elve, az 

elektromos áram 

hőhatása. Elektromos 

és hőtani mennyiségek 

(feszültség, 

áramerősség, 

teljesítmény,  



1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó, szennyvíz- és 

csapadékvíz-elvezető, illetve - kezelő rendszere 

A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak, 

szerelvények szerkezete és működése. 

Az ivóvíz forrásai, a víz minősége, fizikai, kémiai és biológiai 

jellemzői, vízfogyasztási módok, a víz élelmi, más háztartási, 

valamint műszaki, technológiai célú felhasználása. 

A háztartási szennyvíz keletkezési forrásai, az elvezetés, gyűjtés, 

tisztítás eljárásai, eszközei. 

A csapadékvíz káros mechanikai és kémiai (korróziós) hatásai az 

emberi lakókörnyezetben. 

Üzemzavarok, rendellenességek a vízellátás, valamint a szennyvíz- 

és a csapadékvíz-elvezetés működésben. 

Felelősségünk a talajvíz és a vízbázisok tisztaságának megőrzésében. 

A vízfogyasztás árának, díjainak meghatározása, takarékossági 

lehetőségek. Víz- és csatornaszámlák tartalmának értelmezése. 

A csapadékvíz-gyűjtés és - felhasználás lehetőségei. 

Víztakarékos technológiai megoldások és rendszerek. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, a vízfelhasználáshoz 

kapcsolódó eszközök működéséről és használati jellemzőiről. 

hőmérséklet, 

hőmennyiség, 

hőenergia, égéshő, 

fűtőérték). 

 

Biológia-egészségtan: 
A víz szerepe az élet 

kialakulásában és 

fenntartásában.  

A víz humán-élettani 

szerepe. 

A hulladékok 

tárolásának, 

kezelésének biológiai 

veszélyei. 

Mérgező anyagok 

egészségügyi hatásai. 

 

Földrajz: A víz 

körforgása a 

természetben. 

A víz felhasználása az 

egyes gazdasági 

termelési területeken. 

Fosszilis és megújuló 

energiaforrások. 

 

Matematika: Számok, 

alapműveletek. 

Matematikai modell. 

 

Kémia: Az égés mint 

kémiai folyamat, 

égéstermékek, a 

környezetre káros 

hatású kémiai 

anyagok. 

A víz tulajdonságai. 

1.3. A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési megoldásai 

A gáz forrásai, az ellátás rendszere, elemei, gázfűtés, a gáz szállítása, 

tárolása, gázt felhasználó háztartási készülékek. 

Szilárd tüzelőanyagok és fűtőberendezéseik, üzemeltetési szabályaik. 

Füstgázelvezetés, az égéstermékek környezeti hatásai. 

A gázhálózat, gázpalackok, gázfogyasztó berendezések 

üzemeltetésének veszélyei, üzemzavarok, a használat biztonsági 

szabályai, a biztonsági berendezések működési jellemzői. 

Gázszivárgásra és más üzemzavarra utaló jelek, teendők és tilalmak 

rendellenességek esetén. 

A fűtési és más hőenergia-felhasználási költségek meghatározása, 

takarékossági lehetőségek. Gázszámlák tartalmának értelmezése. 

Megújuló energiaforrások felhasználása a fűtésben és a használati 

melegvíz készítésében. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, fűtésre, hőenergia-

termelésre használt eszközök működéséről és használati jellemzőiről, 

összehasonlításuk energetikai, gazdaságossági és környezetvédelmi 

szempontból. 



1.4. Hulladékgazdálkodás 

A hulladékok keletkezési módjai a háztartásban és a 

lakókörnyezetben. 

A keletkező hulladékok fizikai és kémiai jellemzői, tárgyként való 

tovább használati, illetve anyagként való újra feldolgozhatóságuk 

lehetőségei. 

A hulladék keletkezését mérséklő fogyasztási, életmódbeli szokások, 

hulladékok házilagos kezelése, komposztálás. 

A hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, 

energetikai célú hulladékhasznosítás települési környezettől függő 

rendszerei. 

A hulladékok kezelése, a hulladék keletkezésével, tárolásával, 

kezelésével járó veszélyek. 

Veszélyes hulladékok, környezeti és egészségügyi hatásaik. 

Komposztálható hulladékok. 

Háztartási körülmények között égethető és nem égethető hulladék 

anyagok. 

A hulladékokkal járó költségek meghatározása, a csökkenést 

eredményező megoldások, a takarékosság lehetőségei. 

Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező hulladékokról, 

a gyűjtés, kezelés megoldásairól, az újrahasznosítási lehetőségekről. 

Korrózió. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Családi 

kiadások. 

Takarékosság a 

háztartások 

fogyasztásában. 

 

Erkölcstan: A modern 

technika 

alkalmazásának 

előnyei, hátrányai, 

veszélyei, az életvitelt 

könnyítő lehetőségei. 

Magunkért és 

másokért érzett 

felelősség. 

Mértékletesség a 

fogyasztásban. 

Érték és mérték. 

 

Informatika: 
információkeresés, 

internethasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos energia, energiafogyasztás, áramfelvétel, túláram védelem, 

érintésvédelem, áramütés, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, használati 

melegvíz, vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, csatornázás, 

szennyvíztisztítás, gázfogyasztás, gázfűtés, gázszivárgás, gázmérgezés, 

füstmérgezés, füstgázelvezetés, szilárd tüzelés, hulladék, veszélyes 

hulladék, újrahasznosítás, hulladékkezelés, szolgáltatás, közmű, közüzemi 

szolgáltató, közüzemi számla. 

 

 

 

Tematikai egység 2. Közlekedés 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, közlekedési 

jelzőtáblák. 

A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítése. 

Egyszerűbb kerékpár-javítási műveletek elsajátítása. 

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák 

megfigyelésével, megvitatásával a szabályismeret, a szabálykövető 

attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítése. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai, 

eszközrendszere. 

A balesetmentes, udvarias közlekedés. 

Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati 

pályán. 

Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre. 

A kerékpár beállítása, egyszerűbb javítási műveletek. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

digitális információk 

értő kezelése. 

 

Testnevelés és sport: 
kerékpározás. 

 

Fizika: motorok, 

mechanika. 

 

Matematika:  

számok, műveletek, 

számítások 

időtartamokkal. 

 

Informatika: 
Alkalmazások 

használata. Többszálú 

lineáris olvasás. 

 

Földrajz: tájékozódás 

a térben térkép és 

egyéb vázlatok 

alapján. 

2.2. Közlekedéstörténet 

A motorok fejlődési állomásai. 

A korszerű szárazföldi közlekedés. 

A járműmeghajtások jövője. 

2.3. Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az 

egészséget károsító hatások. 

A mozgás élménye. A természet mint közlekedési környezet. 

A biztonságos túrakerékpározás. Kerékpártúra-útvonalak, útvonalterv 

készítése. 

2.4. Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 

Tájékozódás közlekedési útvonalakról, járatokról, adatokról. 

Papíralapú és elektronikus menetrendek használata. 

A közlekedés idő- és költségigényének meghatározása 

útvonaltervező segítségével. 

A közlekedési környezet mint rendszer jellemzői. 

A közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzői (idő, sebesség, 

gyakoriság, közlekedési logisztika). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, 

környezeti terhelés. 

 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozottság a háztartás ellátó rendszereiről 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és 

célszerű felhasználása. Rajzolvasás, mérés. 

Tárgyak elkészítése minta alapján. 

Egyszerű szerelési műveletek elvégzése segítséggel.  

Szerszámok biztonságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

 



 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról. 

A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, 

hibakeresés, problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas 

alkalmazkodás képességének fejlesztése. 

A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak 

felismerése, az ismeretek alkalmazása. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, a biztonság iránti igény kialakítása. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Karbantartás a háztartásban 

Vízvezeték-szerelvények, különféle vízcsapok, lefolyók, WC-

tartályok működése (szabályozása), gyakran előforduló hibák, 

javítások. 

Áramkör: a biztosító, a vezeték és a szerelvények mérete, valamint a 

fogyasztók teljesítménye közötti összefüggés. 

Világítási áramkör, foglalatok, izzófajták, energiatakarékos izzók, 

kapcsolók – adatok értelmezése, összehasonlítása. 

Fali dugaszoló aljzatok, vezeték-csatlakozások, villásdugók 

szerelése. 

A laikus által végezhető javítások határai. 

Fizika: Áramkör, 

vezető, fogyasztó, az 

elektromos áram 

munkája és 

teljesítménye. 

Gép, motor. 

 

Földrajz; kémia: 
megújuló 

energiaforrások. 

 

Informatika: 
információkeresés, 

irányítás, vezérlés, 

szabályozás. 

 

Erkölcstan: Kötődés 

a tárgyi világhoz. 

Találmányok az 

emberiség 

szolgálatában (az 

emberek javára, 

kárára.) 

 

3.2. Tárgykészítés 

Kötés és/vagy horgolás elsajátítása és gyakorlása. 

Egyszerű tárgyak (pl. sál, poháralátét) elkészítése az elsajátított 

kötési vagy horgolási technikával. 

Gépi varrás elsajátítása és gyakorlása. 

Egyszerű tárgyak (pl. kötény, párnahuzat) elkészítése gépi varrás 

alkalmazásával, díszítése díszítőöltésekkel. 

Szabásminta készítése, méretvétel és mérettáblázat szerint. Szabás-

varrás adott, illetve méretvételt követő, mérethez igazított, saját 

készítésű szabásminta alapján. 

 

3.3 Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, 

alkalmazása. 

A szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések 

alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízvezeték, szerelvény, szabályozás, elektromos szerelvény, áramkör, A) 

gépelem, B) kötés, horgolás, varrógép, méretvétel, mérettáblázat, 

szabásminta. 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Munkakörnyezetek megismerése, munkahely-

látogatás 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységekre, 

szakmákra, munkafolyamatokra, technológiákra, termékekre, 

szolgáltatásokra, ezek feltételeire és hatásaira irányuló érdeklődés, 

ezekről szerzett tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A munkamegosztás, az egyéni és kollektív munkatevékenységek, a 

technológiai folyamat, a produktumok stb. összefüggéseinek 

felismerése, megértése. 

A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés 

körülményeinek és a munkát végzőre gyakorolt hatásoknak, a munkával 

járó veszélyeknek a felismerése. 

Tapasztalatszerzés a helyes munkamagatartásról, a munkakultúráról. 

A megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és érvek 

megfogalmazása a saját elképzelésekkel összevetve. Közelebb kerülés a 

saját pályaválasztási döntéshez. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Előzetes tájékozódás 

Tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, meglátogatandó 

munkahelyekről, a technológiákról, munkatevékenységekről, 

termékekről, szolgáltatásokról, munkakörülményekről, 

munkaszervezeti keretekről. Felkészülés a munkahelyeken való 

információszerzésre. 
Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Munkajogi 

alapok, foglalkoztatási 

formák, a 

munkaszerződés 

tartalma. 

A munkaviszonyhoz 

kapcsolódó jogok és 

kötelezettségek. 

 

Egyéb: a 

meglátogatott, 

tanulmányozott 

munkahelyeken folyó 

tevékenységtől 

függően. 

4.2. Munkakörnyezetek megismerése; Munkahely-látogatások; 

Előzetes tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, 

technológiákról, munkatevékenységekről, termékekről, 

szolgáltatásokról, munkakörülményekről, munkaszervezeti 

keretekről. Információforrások felkutatása. 

 árutermelő, ipari vagy agrárjellegű; 

 kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, közlekedési jellegű; 

 egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, illetve más, 

személyeknek szolgáltatást nyújtó más munkahely, 

munkakörnyezet, foglalkozás megismerése helyszínen tett 

látogatás, audiovizuális segédanyag vagy meghívott szakértő 

segítségével. 

 környezetvédelmi, környezetgazdálkodási, vagy 

energiatermelő munkahely, munkakörnyezet, foglalkozás 

megismerése. 

Információgyűjtés a meglátogatott munkahelyeken: az alkalmazott 

eszközök, technológiák, a felhasznált anyagok, a munkafolyamatok 

jellemzői, a tevékenység feltételei és környezeti hatásai, 

munkaszervezeti sajátosságok, munkakörülmények, kereseti 

lehetőségek. A szerzett tapasztalatok rögzítése, feldolgozása. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alapanyag, termelőeszköz, gép, árutermelés, sorozatgyártás, egyedi 

termék, javítás, felújítás, szolgáltatás, építés, szerelés, technológia, 

munkaművelet, fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, vállalkozás, intézmény, 

munkaszervezet, munkahelyi hierarchia, munkamegosztás, munkanorma, 

munkabér. 

 

 

Tematikai egység 5. Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységek 

feltételeire és hatásaira irányuló érdeklődés, erről szerzett tapasztalatok. 

Saját tapasztalatok a munka világából a személyes környezetben élők 

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

A saját tevékenységek eredményességéről, erősségekről, 

gyengeségekről szóló tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A munkavégzés jelentőségének tudatosítása a társadalom jóléte 

szempontjából. 

Az ember környezetének, valamint tevékenységeinek, munkájának, 

továbbá a megélhetés és az életminőség kapcsolatának felismerése. 

Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya-elképzelés 

kialakítása, megerősítése. A tervezett pálya jellemzőinek összevetése a 

személyes elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, fejlődő 

önismeret, reális önértékelés erősítése. 

A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára való alkalmasság 

nélkülözhetetlen összetevőinek (képesség, szaktudás, tanulás, 

munkakultúra) tudatosítása. 

A saját életpálya és életminőség alakításában viselt személyes 

felelősség felismertetése. 

Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi élet 

összeegyeztetéséről. 

A munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos alapvető tudnivalók 

elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

5.1. A tanulási pálya 

A tanulási pálya szakaszai. 

Képzési lehetőségek, eltérő tanulási utak, szakmatanulási lehetőségek 

megismerése, elemzése, összevetése. 

Iskolatípusok, képzési formák, közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, 

felnőttképzés, érettségi, szakmai vizsga, diploma. 

Informatika: 
adatgyűjtés az 

internetről. 

 

Földrajz: a gazdaság 

ágai, a 

munkahelyteremtés 

természet- és 

gazdaságföldrajzi 

alapjai. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

5.2. Szakmák és munkák 

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, foglalkozások, 

szakmák, szakmacsoportok megismerése, elemzése, összevetése. 

Szakmák közös és eltérő tevékenységi elemei, termékei, 

szolgáltatásai, munkakörülményei. 

A napi életvitelt meghatározó, az egyes szakmákhoz, 

foglalkozásokhoz kapcsolódó jellemzők (pl. munkaidő beosztás, 

szezonalitás). 



5.3. Környezet és pályaválasztás 

A családi, települési környezet, az életmód, a megélhetés, a 

továbbtanulási lehetőségek és a személyes ambíciók összevetése. 

Elképzelések megfogalmazása a saját lehetőségekről, tanulási 

pályáról. 

Karrier és hivatás fogalma, ezek hatása a családi szerepek, értékrend 

és munkamegosztás alakulására. 

A települési és a tágabb környezet gazdasági, foglalkoztatási, 

továbbtanulási lehetőségei. 

A szakmákról, munkalehetőségekről, pályaalkalmasságról, 

továbbtanulásról szóló információk forrásai. Önálló tájékozódás 

szakmákról, munkákról internetes (pl. Nemzeti pályaorientációs 

portál) és más információforrásokból, valamint a személyes 

környezetben. 

ismeretek: munkahely 

és munkavállalói 

szerep. 

 

Erkölcstan: A munka 

és a munkát végző 

ember tisztelete. 

Személyes 

tapasztalatok, 

együttműködés, egyéni 

boldogulás és a 

csapatmunka. 

Pályaválasztás – 

foglalkozás, 

élethivatás. 

Ösztönzők és 

mozgatóerők. 

Érték és mérték. 

Jóllét és jólét. 

Boldogulás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

önéletrajz formái, a 

hivatalos levél 

jellemzői. 

5.4. Munkavállalás 

Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. A 

vállalkozói lét és az alkalmazotti helyzet előnyei és hátrányai. 

Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó személye, felelős 

vállalkozói magatartás. 

Alkalmazottként való elhelyezkedés. A munkába állás adminisztratív 

előzményei (álláskeresés, tájékozódás, önéletrajz, motivációs levél, 

állásinterjú). 

5.5. Megélhetés 

A család megélhetése, a jövedelemforrások, a napi életvitel, az 

élethelyzetek és az életminőség összefüggései. 

A család megélhetési, önfenntartási lehetőségei, tevékenységei, a 

tanulás és a munkamagatartás kapcsolata. 

Teendők és lehetőségek munkanélküliség esetén. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Általános iskola, középiskola, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, 

szakképesítés (szakma), érettségi, diploma, fizikai munka, kétkezi munka, 

értelmiségi munka, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, közlekedés, 

termelés, termék, szolgáltatás, foglalkozás, munkahely, munkaidő, 

munkabér, munkanélküliség, családi önfenntartás, karrier, hivatás, 

munkaadó, munkavállaló, vállalkozó, alkalmazott, motivációs levél, 

állásinterjú, munkaszerződés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez 

szükséges praktikus életvezetési ismeretek elsajátítása, alkalmazása. 

A háztartási elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más 

tüzelőberendezéseinek biztonságos kezelése, takarékos és felelős 

használata, a használattal járó veszélyek és környezeti hatások 

tudatosulása, hibák, működészavarok felismerése. Egyszerű karbantartási, 

javítási munkák önálló elvégzése. 

Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során. 

A víz és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és 

költségek érzékelésének, becslésének képessége. 

Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák 

mellett. 

A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű 

alkalmazása. 

Tájékozottság a közlekedési környezetben, tudatos közlekedési 

magatartás, a közlekedési morál alkalmazása. 

Környezettudatos közlekedésszemlélet. 

Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját 

felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése. 

Tapasztalatok, ismeretek, véleményalkotás a meglátogatott 

munkahelyekről, ezek összevetése a személyes tervekkel. 

Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése. 

A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értékelése. 

A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítása. 

 

 

 



 

8. évfolyam 

 

 

Az éves óraszám felosztása 

 

Óraszám:  18 óra/év 

   0,5 óra/hét 

 

 

Témakör 

sorszáma 

 

Témakör 

 

Óraszám 

  1. Ételkészítés 4 

1.1 . Ételek készítése 

1.2. Konyhai eszközök ,gépek használata 

1.3. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

1.4. Környezettudatosság az ételkészítés során 

2. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 9 

2.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és 

technológiai tulajdonságai 

2.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 

2.3  Műszaki kommunikáció alkalmazása 

2.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés  

2.5. Eszközök rendeltetés szerinti, szakszerű használata. Megfelelő 

(biztonságos és esztétikus) munkakörnyezet 

3. Közlekedési ismeretek 4 

3.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

3.2. A közlekedés rendszere 

3.3Balesetvédelem, közlekedésbiztonság. 

3.4. Vasúti közlekedés 

 

 Év végi összefoglalás 1 

 

 

 

 

 



 

 

Tematikai egység 1. Ételkészítés 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, 

étkezőhelyek ismerete. 

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az 

evőeszközök kulturált használata. 

Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a 

munkakörnyezetben. 

Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények 

összefüggéseinek belátása, a saját felelősség felismerése. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 

tevékenységek során. 

Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységek azonosítása, felismerése. 

Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok 

tulajdonságairól, átalakulásáról. 

A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés 

erősítése a biztonságra, fegyelmezettségre, megfontoltságra. 

Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás 

fejlesztése. 

Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

. 
Természetismeret: 
Haszonnövények és 

haszonállatok, 

termények, termékek 

az egyes 

évszakokban. 

Hőmérséklet, 

hőmennyiség, 

hőátadás. 

Tápanyagok, táplálék, 

egészséges 

táplálkozás. 

Baktériumok, 

gombák, étkezési 

eredetű betegségek. 

Fertőtlenítőszerek, 

mosószerek. 

 

Matematika: 
arányosság, fajlagos 

mennyiségek, tömeg- 

és térfogategységek. 

1.1. Ételek készítése 

Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti 

mérése, a készítéshez szükséges eszközök meghatározása. 

Hidegkonyhai készítmények 

1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 

 

Ételek tárolása, csomagolása. 

A megmaradt ételek felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok 

kezelése. 

Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának 

alapvető élelmiszerhigiéniai szabályai, a kereskedelemből származó 

élelmiszerek fogyaszthatósági, illetve eltarthatósági adatainak 

értelmezése. 

Az ételkészítéshez és étkezéshez kapcsolódó személyi higiéniai 

követelmények megismerése, betartása. 

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata 

A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, kézi gépek, és a 

használatukkal járó balesetveszélyek azonosítása. 

Az ételkészítés során használt tüzelő-, melegítő-, főző-, sütő- stb. 

berendezésekhez, a forró vízhez, forró anyagokhoz, eszközökhöz 

kapcsolódó baleseti veszélyek azonosítása és ezek elhárításának 



gyakorlása. 

A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok 

megismerése, alkalmazása. 

 

 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, szókincs- 

és fogalombővítés, 

kommunikáció, 

piktogramok. 

 

Erkölcstan: 
felelősségünk 

egészség 

megőrzésében. 

. 

1.3. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

Az ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és 

eszközök mosogatása. 

A konyha és az étkező takarítása. 

1.4. Környezettudatosság az ételkészítés során 

Az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódó energia-, víz- és 

anyagtakarékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások 

újrahasznosítási lehetőségeinek feltárása, megismerése. 

Az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségei. 

A keletkező hulladékok azonosítása, szelektálása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, 

családi étkezés,  hideg étel,  tálalás, mosogatás, maradék étel, ételtárolás, 

tartósított élelmiszer (étel), ételmaradék, hulladék, fogyaszthatóság, 

megromlás, ételmérgezés, anyagtakarékosság, energiatakarékosság, 

víztakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés. 

 



 

Tematikai egység 
2. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. 

Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok 

megfogalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok 

megértése. 

Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. 

Kézügyesség fejlesztése. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos 

veszélyérzet kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra. 

A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, 

felkészülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és 

technológiai tulajdonságai 

Természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papír, 

textil, képlékeny anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, 

keménység, rugalmasság, nedvszívás, korrózió), szemrevételezés, 

próba, összehasonlítás, mérés alapján. 

Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák. 

 

Matematika: mérés, 

méretarány, nagyítás, 

kicsinyítés,  

szerkesztések, 

geometriai 

transzformációk, 

síkidomok, testek. 

 

Természetismeret: 
mérés, az anyagok 

fizikai tulajdonságai, 

mechanikai 

kölcsönhatások, 

anyagszerkezet. 

 

Erkölcstan: 

Kötődés a tárgyi 

világhoz. 

Találmányok az 

emberiség 

szolgálatában (az 

emberek javára, 

kárára). 

3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 

A tárgyak rendeltetése és használati jellemzői. 

Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új 

szerszámok és műveletek megismerése, alkalmazása. 

Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati 

tárgyak, építmény-makettek, járműmodellek készítése természetes 

anyagok, hulladékok és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok 

– fa- és fémépítő, Lego, Lego Education készletek) felhasználásával. 

A modellezés mint hobbi lehetőségeinek gyakorlása. 

A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról ismeretek szerzése. 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása 

Méretmegadás elemei. 

Rajzjelek (hajlítási vonal, tengely, nem látható él, furat, átmérő, 

sugár). Méretarányos kicsinyítés, nagyítás. 

Vetületi ábrázolás, axonometria 



3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 

Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. 

Anyagok újrafelhasználása. 

A szükséges információk gyűjtése, felhasználása. 

Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján. 

Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. 

Együttműködés társakkal közös tevékenységben. 

 

3.5. Eszközök rendeltetés szerinti, szakszerű használata. Megfelelő 

(biztonságos és esztétikus) munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 

szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, fa, fém, műanyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai 

tulajdonság, technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, 

tervezés, minta, rajzjelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, vetületi 

ábrázolás, anyagmennyiség, költség, szabály, veszélyforrás, baleset, 

segítségnyújtás. 

 

 



 

Tematikai egység 4. Közlekedési ismeretek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A  kerékpáros közlekedés alapismeretei. 

A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok. 

Viselkedési normák a közösségi közlekedési színtereken. 

Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek értelmezése, a balesetek 

megelőzési lehetőségeinek ismerete. 

Vasúti közlekedés. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása. 

Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai 

eljárások, célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek 

bővítése, a környezettudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 

A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 

A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 

A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése. 

A rendőri forgalomirányító tevékenység. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szaknyelv, 

szókincsbővítés, 

szövegértés, 

könyvtárhasználat. 

 

Informatika: 
internethasználat, 

könyvtárhasználat, 

alkalmazások használata. 

 

 

 

 

Természetismeret: 

sebesség, gyorsulás. 

 

Erkölcstan: 

 találmányok az 

emberiség szolgálatában 

(anyagi hasznára, javára, 

kárára). 

4.2. A közlekedés rendszere 

A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról 

információszerzés. 

4.3. Balesetvédelem, közlekedésbiztonság 

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, 

megelőzése. 

Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 

útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező 

gyakorlati pályán. 

A kerékpár karbantartása. 

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás 

feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

4.4. Vasúti közlekedés 

A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és 

vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv 

készítése térkép és útvonaltervező segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési 

csomópont, forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, 

megállás, tilalom, közlekedési tábla, viselkedési norma, útkereszteződés, 

alárendelt út, egyenrangú út, útviszony, közlekedésbiztonság. 

 

 

 

 

 



 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

nyolcadik 

évfolyam végén 

 

Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységekről. 

Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, 

eszközök szakszerű, biztonságos használata. 

Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés 

során. 

Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a 

hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása.. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, 

környezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, 

valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása. 

A közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. 

Útvonalterv olvasása, készítése. 

 

 



TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
 

 

Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1–

4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul meg 

5. évfolyamtól az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex 

készség- és képességfejlesztés. A tulajdonképpeni sportági képzés az 5. évfolyamon kezdődik 

meg, és teljesedik ki a 8. évfolyamra, mindvégig szem előtt tartva a motoros teljesítmény két 

alapvető összetevője – a mozgáskészség és motoros képesség – szükségszerű összhangjának 

megteremtését. A Nemzeti alaptanterv testnevelés és sport műveltségterület célkitűzéseinek 

megvalósításához 5–8. évfolyamon az örök értékeket képviselő tradicionális sportágak mellett 

a tanulók érdeklődését kiváltó újszerű sport-, illetve testgyakorlati ágakra helyezzük a 

hangsúlyt. A javasolt tartalmak feldolgozása igényes és sokoldalú mozgáskultúrával, magas 

szintű cselekvésbiztonsággal ruházza fel a tanulókat. Olyan tudásról van szó, melynek 

előnyeit észrevétlenül élvezik a mindennapok cselekvéseiben, motoros és motivációs bázisa a 

rekreációs célú sporttevékenységeknek, és nem utolsó sorban utat mutat, és utat nyit a 

tehetségesek előtt az élsport világába. Ez az életkor kiemelkedő szerepet játszik a testnevelés 

és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény 

megalapozásában. Ebből a prioritást élvező szempontból a tartalom megjelenési formái és a 

hozzájuk kapcsolódó módszerek is kulcstényezőnek számítanak. Az 5–8. évfolyamra 

összeállított kerettanterv a sportági, illetve testgyakorlati ágak pszichomotoros tartalmai 

mellett különös gondot fordít a tudatosítást elmélyítő, az informáltságot gazdagító, ezáltal a 

kognitív szférát érintő elméleti ismereteknek – természetszerűleg szoros összefüggésben a 

motoros tartalommal. Így a tartalom szerves részei a személyi higiénével, a balesetek 

megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, a sport- és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos 

alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az életkorhoz igazított élettani ismeretek, a tudatos 

tanulást segítő cselekvési, biomechanikai, edzéselméleti elvek, módszerek stb. Az elméleti 

tudásanyag része továbbá az egészséggel, az életmóddal, azaz a test kulturálásával 

kapcsolatos ismeretek köre.  

A testnevelésóra minden mozzanata a felső tagozatban is magában rejti az erkölcsi 

tulajdonságok fejlesztésének lehetőségét. A játék- és viselkedésszabályok betartatásával a 

szabálykövető magatartást alapozzuk meg. De ez csak meggyőző pedagógiai tevékenység 

eredményeként valósulhat meg. Cél beláttatni azt, hogy a szabályok az egyén és a közösség 

érdekeit egyaránt szolgálják. Így élvezhető minden játék, a játék- és versenyszabályok 

tisztelete biztosítja az egyenlő feltételeket. Ilyen körülmények között az adott cél mindenki 

számára elérhető. Az erkölcsi fejlődést szolgálja a fair play fogalmának megismerése, az 

igazságosság elvének elfogadása és annak gyakorlatba ültetése, a kötelességteljesítés, a 

szorgalmas munkavégzés és a mások teljesítménye iránti felelősségérzet elismerése. Ide 

kapcsolhatók a felelősségvállalás másokért fejlesztési terület elvárásai. A motoros közeg 

természete megkívánja a társakkal való együttműködést, de együttnevelés esetén a 

közösséghez tartozó fogyatékkal élő társaknak történő segítség is erkölcsi kötelesség. Hazánk 

gazdag a nemzetközi sportsikerekben. A sportéletünk sikereinek és kiemelkedő 

sportembereink megismerése a nemzeti öntudat és hazafias nevelés erős érzelmeket is 

megmozgató eszköze. Ez a témakör minden tanulót megérinti, és büszkeséggel tölti el, nem 

beszélve a sportban tehetséget mutató tanulókról. Esetükben már az 5. évfolyamtól kezdve 

lehetőség nyílik a pályaorientáció megalapozására. Nincs is talán több olyan 

műveltségterülete a közoktatásnak, amely hatékonyabb terepe lenne a demokráciára 

nevelésnek. Az erőszakmentesség, az agresszió elvetése és a konfliktusok normális kezelése 

alapvető elv és gyakorlat a testnevelésben ezen az iskolafokon is. A közös célért való 



együttműködést kínálja a motoros oktatás megannyi szituációja. Az erőszakmentességet 

szolgálja a testnevelés azzal is, hogy már az 5. évfolyamtól kezdve felhívja a figyelmet a 

sporteseményekhez kapcsolódó agresszióra és elítéli azokat, a médiában megjelenő formái 

esetében is. Szembesülni önmagunkkal, reális testképet és énképet kialakítani szinte 

lehetetlenség lenne a motoros cselekvések végrehajtása és átélése nélkül. A motoros 

teljesítmény külső értékelése még nagyon fontos pedagógiai módszer ebben az életkorban. De 

a 7–8. évfolyamra az önértékelés, a belső értékelés szerepe egyre inkább felértékelődik. 

Önkritikai és kritikai érzékük eredményeként ebben az életkori szakaszban már határozott 

véleményt tudnak megfogalmazni saját és társaik teljesítményéről, illetve magatartásáról. A 

testi és lelki egészségre nevelés értékei egybeforrnak a testnevelés és sport műveltségterület 

célrendszerével. Bár a nevelési terület feladatainak megoldásából minden közoktatási 

tantárgynak ki kell venni a részét, a testnevelés deklaráltan és rejtett tantervi hatásként is 

záloga a feladatok realizálásának, az életkori szakasz sajátosságainak megfelelően. Szorosan 

ide tartoznak azok a sport és a környezet kapcsolatát tartalmazó, a környezettudatosságot 

szolgáló információk, amelyre a szabadtéren történő sportfoglalkozások adnak lehetőséget. A 

kerettanterv szerkezeti egységei révén a motoros tanulás komplexitását tükrözi ezen az 

iskolafokon is. Motoros képességek, motoros készségek egymással szerves és funkcionális 

kapcsolatban fejlesztendők. Ezt a két összetartozó elemet játékos, élményt nyújtó 

módszerekkel és célszerű szakpedagógiai instrukciókkal realizáljuk, valamint hozzáadunk az 

életkornak, értelmi képességeknek megfelelő elméleti ismereteket, akkor a sikeres tanulás, a 

hatékony motoros oktatás stratégiáját valósítjuk meg. Ezzel megismertetjük a tanulókat az 

eredményes tanulás alapvető technikáival, és felkészítjük őket az önálló testkulturális 

művelődésre. 

A fejlesztési területek feladatainak fentebb bemutatott megvalósításával sikeresen 

munkálkodunk a hatékony, önálló tanulás, valamint a szociális és állampolgári kompetencia 

kialakításán.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése döntően két módon valósul meg az 5–8. 

évfolyam testnevelés oktatása keretében. Meghatározó eszköz a szaknyelvi terminológiai, 

valamint a testkulturális ismeretek koncentrikusan bővülő körének igényes közvetítése a 

testnevelő tanár által. De nem elhanyagolható a kommunikációs kompetencia fejlesztése 

szempontjából a szűk értelemben vett szakmai közléseken túl, a tanár-tanuló kommunikáció 

milyensége, illetve a tanulók kommunikációs lehetőségeinek biztosítása. Erre alkalom nyílik a 

tanórákon többek között a hibajavítás, a saját és más teljesítményének értékelése, a 

játékszituációk megbeszélése, a győzelmek-vereségek okainak feltárása, az egymásnak 

nyújtott segítségadás stb. keretében. Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben 

végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitottság 

kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztésére a testnevelés és sport 

természetéből adódóan ebben az életkori szakasz is számtalan lehetőséget tartogat. Elég csak 

a különböző foglalkoztatási formákban történő munkavégzésre gondolni. A testnevelési 

játékok, sportjátékok csapatainak megszervezésében, tevékenységükben, a tanórai versenyek 

lebonyolításában való részvétel is önálló feladat megoldását várja el a tanulóktól. Tanórán és 

tanórán kívüli foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a 

képességeinek, ambícióinak leginkább megfelelő reszortot, illetve feladatot. A kompetenciák 

és a fejlesztési területek összefüggéseire jellemző, hogy ennek a kompetenciának a fejlesztése 

egyúttal az erkölcsi fejlődést, a demokráciára nevelés, az önismeret és a társas kapcsolati 

kultúra fejlesztését, a felelősségvállalást másokért az önkéntességet és még a pályaorientáció 

nevelési területek céljait is szolgálják.  

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és 



mozgásmodellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Már az 5. 

évfolyamtól kezdve nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítés, a végrehajtás minőségére, 

mert ezek egyrészt az eredményesség mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai 

lehetnek. Egy szemre is szép tornaelem vagy labdás megoldás nagy hatással van az egyénre és 

a társakra egyaránt. Az esztétikai élmény átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és 

fokozza a testnevelés iránti érdeklődést már ezen az iskolafokon is. 

 

 

5. évfolyam 

 

5. évfolyam 

Az éves óraszám felosztása 

Óraszám: 180 óra/év 

  5 óra/hét 

 

 Témakör Óraszám 

1. Természetes és nem természetes mozgásformák 18 óra 

2. Úszás és úszójellegű feladatok 12 óra 

3. Sportjátékok 47 óra 

4. Atlétikai jellegű feladatok 29 óra 

5. Torna jellegű feladatok 29 óra 

6. Alternatív környezetben űzhető sportok, ütős játékok 30 óra 

7. Önvédelmi és küzdő feladatok 15 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák  

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és 

azok  

önálló végrehajtása.  

Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, 

térformák kialakításában.  

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok 

betartása. 

A relaxáció fogalmának, a tudatos ellazulásnak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása. 

A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása. 

Alapvető jártasság a relaxációt szolgáló gyakorlatokban. 

A mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség 

fejlődése.  

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elveinek és egyszerű 

módszereinek megismerése. 



Együttműködés a rendgyakorlatok és a csoportos feladatok 

végrehajtásánál.  

A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása. 

A relaxációs tudás továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok- térbeli alakzatok kialakítása.  

Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és 

kialakításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz 

felvétele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. 

Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás. 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni- és társas 

szabadgyakorlatokban, játékos feladatokkal és versengésekkel 

is összekötve. Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok az 

ízület- és gerincvédelem szabályainak megfelelően, eszköz 

nélkül és eszközökkel, egyénileg, párban valamint csoportban. 

Játékos gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. Játékos és 

határozott formájú gyakorlatok: szabad-, társas, szer- és 

kéziszergyakorlatok. Határozott formájú szabadgyakorlati 

alapformájú 4 8 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és 

szergyakorlatok. Szabadgyakorlat füzér (6 8 gyakorlat) 

irányítva, vagy önállóan, zenére is. 

Képességfejlesztés 

Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alapállóképességet és 

izületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 2 4 alapformát 

tartalmazó, szabad-, szer- és kézigyakorlatok. Koordinációs 

képességfejlesztés kéziszergyakorlatok és szabadgyakorlatok 

folyamatos végrehajtásával, zenére is (ritmusérzék, 

kinesztétikus differenciáló képesség). A testtartásért felelős 

izomcsoportok erősítése, nyújtása. 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. Koordinációt és fittséget fejlesztő 

szabály- valamint feladatjátékok kooperatív- és 

versenyjelleggel.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: A biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális 

gyakorlatanyag. A testtartásért felelős izmok koncentratív 

használata. Légző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok.  

A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból 

óránként 1 gyakorlat tanítása.  Az 5. osztályos relaxációs 

gyakorlatai,Az autogén tréning alapfokú gyakorlatai.  

 Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az óra szervezéséhez szükséges rend- és gimnasztikai 

gyakorlatok alapfogalmai.  

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Környezetismeret: testünk, 

életműködéseink, az emberi 

szervezet. 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 



A bemelegítés és a levezetés funkciója a motoros 

tevékenységeknél. 

A motoros alapképességek elnevezései.  

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi 

ismeretek.  

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elvei 

és egyszerű módszerei.  

A törzserősítő gyakorlatok szerepe a testtartás 

javításában, a testtartásért felelős izmok ismerete. A 

futás szerepe és jelentősége a keringési, mozgató- és 

légzési rendszer fejlesztésében, az egészség 

megőrzésében, a fittség fokozásában. 

Alapvető szervezési ismeretek az alkalmazott játékok 

lebonyolításában 
Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet 

alapfeltételei (napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, 

testmozgás, egészséges táplálkozás). Öltözői rend és a 

sportfelszerelés tisztasága. Ismeretek a pubertással járó testi és 

lelki változásokról 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, 

a feszültségek feloldása. 

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és 

baleset-megelőzés alapismeretei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szergyakorlat, bemelegítés, levezetés, 

képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs képességek, 

erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, megelőzés, biomechanikailag 

helyes testtartás, relaxáció, fittség, edzettség, érzelem- és 

feszültségszabályozás, életmód, egészséges táplálkozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

47 óra  

Előzetes tudás 

Az alapvető manipulatív-, hely- és helyzetváltoztató mozgások 

célszerűen végrehajtva.  

A manipulatív alapkészségek alapvető mozgásmintái és a vezető 

műveletek tanulási szempontjainak ismerete. 

Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos feladatmegoldás 

kézzel-lábbal is.  

A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli motoros 

és kognitív képességek.  

Sportszerű magatartás a játéktevékenységben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó alap technikai és 

taktikai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 

Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok mozgásanyagának 

intenzív és tudatos gyakorlásával.  

A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük tudatosulása az 



eredményes játéktevékenységben.  

Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban és a sportjátékok 

egyszerűsített, valamint kiteljesedő változataiban. 

Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a figyelmes 

és hatékony munkavégzésre. 

Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt. Az egyéni adottságoknak és 

érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték megtalálása rekreációs 

célú testedzésre, vagy a versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább három sportjáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Megindulás, 

megállás. Futás közben iram- és irányváltoztatások. 

Felugrások egy és páros lábról. Alaphelyzet. Cselezés 

meginduláskor és futás közben. A védőtől való elszakadás 

legegyszerűbb módjai. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi 

gyakorlatok. Labdavezetések: Magas, 

középmagas,labdavezetés helyben és haladással, mindkét 

kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és rövid 

indulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, 

sarkazás.  Megállás, sarkazás, önpasszból, ill. kapott 

labdával. Átadások-átvételek: Kétkezes mellső-, 

felsőátadás helyben és mozgás közben pattintva is. Páros 

lefutás. Kosárra dobások: Kosárra dobás helyből egy 

kézzel. Fektetett dobás 1, 2 leütésből, labdavezetésből. 

Fektetett dobás labdavezetésből, önpasszból,. 

Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés: Taposás 

alaphelyzetben. A védekezés kar- és lábmunkája. 

Védőmozgás, a védő helyezkedése. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra 

jellemző gyakorlatokkal (futások iram- és 

irányváltoztatással, felugrások stb.). A labdás koordináció 

kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat 

bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A 

motoros képességek fejlesztésével hozzájárulás az 

edzettség és fittség szervi megalapozásához. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai 

készletének gyakorlása testnevelési játékokban. 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: 

mechanikai 

törvényszerűségek; az 

emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 



Kosárlabdajáték könnyített szabályokkal. Kosárra dobó 

versenyek, egyénileg és csapatban. Részvétel az iskolai 

mini kosárlabda bajnokságban, a sportágválasztás és az 

utánpótlás-nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek 

szabályos és körültekintő végrehajtásával. A 

kosárlabdázás megszerettetésével és a játéktudás 

bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. 
 

Röplabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a 

labdához. 

Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag 

labdával, majd röplabdával): Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó 

egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. 

Kosárérintés: Egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés 

összekapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre.  

Taktikai alapgyakorlatok: Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás- 

nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásánál. 

Képességfejlesztés 

Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek 

változtatása, a labda és a test különböző helyzeteinek 

összehangolása. Labdaütögetés a kéz és a láb különböző 

felületeivel. Fejelés labdával.  

Játékok, versengések 

A technikai elemek gyakorlása testnevelés játékokban, 

játékos feladatokban, valamint mini röplabdázásban.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is 

játszható alapvető technikai készletének, valamint 

egyszerűsített játékformáinak megismerése. 
 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és 

támadó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, 

ütközések; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő 

mozgások; fordulatok labda nélkül.  

Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda 

felvétele állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét 

kézzel állásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, 

iramváltással. Egy- és kétkezes átadások helyben és mozgás közben, 

(kétkezes felső, mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – 

kilépéssel). Labdaátvétel és -átadások: különböző irányból érkező 

labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba és 

távolságra; különleges labdaátadási formák. Célba dobási 



gyakorlatok. Kapura lövések: helyből; kilépéssel; 3 lépés után;; 

passzív, félaktív védővel szemben. Bedobás. Szabaddobás. 

Büntetődobás. Ütközések oktatása. Indulócsel labda nélkül és 

labdával. Indulócsel, testcsel, és labdavezetés. Kapusmunka: 

Alaphelyzet; helyezkedés; védés kézzel, lábbal; kidobás; 7 méteres 

védése. 

Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés 

emberfogással. A védő, a támadó helyezkedése. Egyéni védekezés: 

a védő helyezkedése a labda nélküli és a labdát birtokló támadóval 

szemben. Üres helyre helyezkedés, védőtől való elszakadás. 

Támadásból védekezésbe való visszarendeződés. Helycsere 

labdaátadással, labdavezetéssel. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra 

jellemző gyakorlatokkal (pl. futások iram- és 

irányváltoztatással, felugrások, fordulatok, labdával is) a 

játékelemek intenzív gyakorlásával és mérkőzések 

játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az 

idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti 

feladat-végrehajtásokkal. 

Játékok, versengések 

A kézilabdázás labda nélküli és labdás technikai 

elemeinek gyakorlása testnevelési játékokban és játékos 

feladatokban. Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel 

mérkőzésszerűen. Részvétel az iskolai bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között, a játékelemek 

intenzív gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A 

kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésével 

hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. Baleset-megelőzés a kézilabdázás 

játékelemeinek szabályos és körültekintő végrehajtásával. 

A kézilabdázás megszerettetésével és a játéktudás 

bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. 

 
Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok 

Játékos labdás feladatok 2 3 4 vagy több játékos 

együttműködésével, négyszög, téglalap alakzatban, átadások 

irányának megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; haladás 

közben,. Labdavezetések külső és belső csüddel,  különböző 

alakzatban. Rúgás: belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, 



állított labdával, mozgásból, a futással megegyező irányból. 

Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan 

mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. 

Labdalevétel: talppal, belsővel, csüddel. Levegőből érkező labda 

átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra. Alapszerelés, megelőző 

szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, 

labdaszerzés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás 

emberfogásból elfutással és testcsellel. Támadásból védekezésbe 

való visszarendeződés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 

alkalmazása egy és két udvarra.. Felállási formák a kispályás 

játékban. 

Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással 

labdával is; szökdelések-ugrások labda felhasználásával is; a 

játékelemek intenzív gyakorlása; mérkőzések; gyorsindulások 

különböző helyzetből, labdával is). A labdás koordináció kiemelt 

fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat-

végrehajtásokkal. A labdás koordináció játékos fejlesztése a 

játékelemekből kiindulva (cél elérése labdával, célbalövés, összjáték 

stb.). A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. 

Játékok, versengések 

A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, 

valamint a begyakorlást segítő játékok és játékos 

feladatmegoldások. Cserefutball 3 4 fős csapatokkal. 

Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék. Kispályás 

labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai 

kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az 

utánpótlás nevelés elősegítése. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a labdarúgás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó 

képességfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs 

képességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás 

bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának 

bővítése. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás 



segítése érdekében. 

A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei. 

A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 

koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és 

egyszerű módszerei. 

Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 

tulajdonságok tudatosítása.  

A sportjátékok szabadidőben is űzhető formáinak 

megismerése. 

Az öntevékeny játékszervezés és - vezetés alapvető 

ismeretei. 

A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a 

szabálykövető magatartás fontossága a sportjátékokban, a 

szabálytalanságok és a durvaság elutasítása, a sportjáték 

mérkőzéseit kísérő negatív jelenségek helyes értelmezése. 

A magyar sportjátékok kiemelkedő bázisai, nemzetközi 

sikerei. 
A sportjátékok balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi feltételekre 

és a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek. 

A labda nélküli és labdás egyszerű bemelegítés elvei és módszerei. 

A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete a 

sportjátékok technikai és taktikai készletének 

elsajátításához és az öntevékeny szabadidős 

tevékenységek szervezéséhez.  

A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és 

megszilárdulása az egyéni adottságoknak és 

érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték megtalálása 

rekreációs célú testedzésre, vagy a versenyszerű 

sportágválasztás elősegítésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, 

fektetett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, mini-

kosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Ütközés, testcsel, laza és szoros 

emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, üres helyre helyezkedés, 

fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, labdahúzogatás, 

labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, partdobás, kigurítás-

kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

29 óra  

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra 

törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  



A Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos 

élmények kifejezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az 

egyéni adottságoknak megfelelően. 

Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a 

teljesítménynövelésre. 

Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az 

aerob állóképességre-, valamint az alsó- és felső végtag dinamikus 

erejére.  

A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított 

sebesség kialakulása.  

Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós 

munkavégzésben.  

Érdeklődés az atlétika sportág iránt.  

Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. Futóiskolai 

gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a 

teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások 

lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok-

indulások  

Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle 

színtereken. Repülő és fokozó futások 30 40 m-en. 

Vágtafutások 20 30 m-en. Váltófutás, egykezes alsó váltás. 

Tartós futás a táv növelésével és a távnak megfelelő iram 

megválasztásával. 
 

Szökdelések, ugrások: 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, 

folyamatosan is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 8 14 

lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. 

Magasugrás: 6 8 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított 

lábbal; magasugróversenyek. 

 

Dobások:  

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések tömött labdával, 

helyből. Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával. 

Vetőmozgás füles labdával célba (sáv, zóna) helyből. Kislabdahajítás 

célba és távolba nekifutással. 

 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló 

képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség 

fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek 

fejlesztése különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob 

állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának fokozatos 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok, ritmusok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Földrajz: 

térképismeret. 

 

Informatika: 

táblázatok, 

grafikonok. 



növelésével és a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. 

Mozgásátállítódás képességének fejlesztése akadályfutásokkal. 

Kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése iramváltásos futással. 

A láb dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal. A 

dinamikus láberő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását 

segítő játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és  

versenyek. Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon, 

térdelő rajttal. Váltóversenyek. Helyből távolugró 

versenyek. Távol- és magasugró versenyek. Kislabdahajító 

versenyek helyből. Célba dobó versenyek. 

 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez 

igazított tartós futás sebességének kialakítása - a szabadidőben 

végzett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és 

különböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 

gyakorlatok elsajátítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással 

kapcsolatos alapismeretek. 

El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége.  

A nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti 

kapcsolat.  

Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek. 

A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe az 

edzettség és a fittség kialakításában. 

A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos 

feladatmegoldások céljának és jelentőségének tisztázása az 

atlétikára jellemző cselekvésminták elsajátításában. 

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. 

Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított 

teljesítményének emelésére, egymás teljesítményének 

elismerése. 

Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség 

megőrzésében. 

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen 

végzett tartós futások iránt.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó 

váltás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és 

felugrás, hajítás, edzettség. 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret

29 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, valamint manipulatív mozgások 

célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 

Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló bemutatása. 

A szekrényugrásoknál többnyire nyújtott karú támasz. 

Az egyensúly megtartása fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben. 

A mászókulcsolás egyéni adottságoknak és képességeknek megfelelő 

végrehajtása.  

Egyénileg, párban és csoportban végzett ritmikus mozgásokban a zene 

követése fokozódó sikerességgel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A motorikus cselekvésbiztonság fejlődése a torna jellegű 

feladatmegoldásokban.  

Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos” mozgás 

elsajátítására. 

Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából 

kiemelt motoros képességek terén, különös tekintettel a test 

erejére, az ízületi mozgékonyságra, az izomérzékelésre, a téri 

tájékozódó és az egyensúlyozó képességre.  

Törekvés a kreativitásra, az improvizációra és az önkifejezésre 

a torna jellegű feladatmegoldásokban.  
A reális testkép és a testtudat kialakulása.  

Az izmok, izomcsoportok erejének növelését és nyújtását szolgáló 

módszerek/gyakorlatok megismerése. 

A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az 

együttműködés az egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása.  
Érdeklődés kialakulása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a 

rendszeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére, illetve a 

versenysport iránt érdeklődők tehetséggondozása céljából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása 

kötelező. 
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: Akadályokon fel-, át- és 

lemászások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző 

szereken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. 

Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből, , 

sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás. Fejállásból gurulóátfordulás 

előre, különböző testhelyzetekből. Fellendülés kézállásba, 

bordásfalnál. Spárgakísérletek. Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés 

hídba. Tigrisbukfenc. Kézen átfordulás oldalt. Összefüggő 

talajgyakorlat. Keresztbe állított ugrószekrényen (2 4 rész): 

Természetismeret: az 

egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

lökőerő, reakcióerő, 

hatásidő, egyensúly, 

tömeg, középpont. 

 

Vizuális kultúra: 

reneszánsz, barokk. 

 

Erkölcstan: társas 

viselkedés, önismeret, 



felguggolás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati átugrás, guggoló 

átugrás. Hosszába állított ugrószekrényen (2 4 rész): felguggolás és 

homorított leugrás; felguggolás és gurulóátfordulás előre. Felguggolás 

és leguggolás. Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; 

felguggolás. Gerendán: támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: Változatos feladatok 

függőszereken függőállásban, függésben, fekvő függésben. 

Bordásfalon függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. 

Függésben húzódzkodások. Kötélmászás, 

mászókulcsolással. Érintő magas gyűrűn fiúknak: függésben 

térd- és sarokemelések; alaplendület függésben; 

zsugorlefüggés; lefüggés; homorított leugrás. Egyensúlyozó 

gyakorlatok: Egyensúlyozó járások és játékos feladatok 

gerendán, ferde padon, fordulatokkal, szerek hordásával. 

Alacsony gerendán (lányoknak): érintőjárás, hármaslépés, 

fordulatokkal és szökdelésekkel is 
Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek 

végrehajtásával, azok kombinálásával, valamint az ugrószekrény és a 

gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódás képesség, 

ritmusérzék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony gerendán 

végrehajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a kar és a 

törzs erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint függésben 

végzett gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és 

váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. Összefüggő 

talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) 

önálló összeállítása, bemutatása a társak pontozásával. 

Tehetséggondozás a torna sportágban tehetségesekkel versenyeken 

való részvétellel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 

jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, 

valamint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal 

a test izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás 

kialakításának/megtartásának biztosítása. A cselekvésbiztonság 

növelésével a mindennapi életben történő biztonságos cselekvések 

elősegítése. A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése. 

 

Ritmikus gimnasztika (lányoknak) 

Előkészítő mozgások: RG-re jellemző tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemek (kar- és törzsívek, kar- és törzshullámok 

stb.). 

Fő mozgások: Testsúlyáthelyezések különböző irányokba, 

különböző kar- és törzsmozgásokkal kombinálva. Járások: 

alapforma, guggoló, lábujjon-, sarkon-, külső talpélenjárás, 

énkép, jellem, média, 

önreflexió, kooperatív 

munka. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 



érintő-, hintajárás. Járások láblendítéssel, térdemeléssel, 

sarokemeléssel; hajlított járás. Ritmizált lépések: keringő-, 

ridalépés, zárt és nyitott hármaslépés, váltólépés egyszerű 

formái.. Futások: alapforma, térdemeléssel, sarokemeléssel, 

ollózó-, harántterpesztéssel. Szökdelések: térdemeléssel, 

sarokemeléssel, harántterpesztéssel, oldalterpesztéssel, 

galoppszökdelés,  koppantó szökdelés, indiánszökdelés. 

Ugrások: ugrássorozatok, hajlított olló, olló, őz, hajlított őz, 

terpeszugrás. Egyensúlyozás: lábujjon térdemeléssel előre, 

oldalra;. Forgások: lépőforgás (tour chaine), egyszerű 

fordulatok, forgások egy lábon. 
Kötélgyakorlatok: rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, lengetések, 

körzések,  áthajtások, keresztáthajtások, dobások-elkapások, 

különböző irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai 

elemekkel. 

Képességfejlesztés 

Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó 

képességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőízület-hajlítók és -feszítők 

dinamikus-statikus erejének növelése. Az improvizációs képesség, a 

kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, 

állóképességet, mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, ízületi 

mozgékonyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, 

zsámoly-, rövidkötél-gyakorlatok.  

Játékok, versengések 

Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával Páros 

gyakorlatok kötéllel. Játékok-feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és 

páros versengések kötél áthajtásokkal, különböző feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 

Aerobik (lányoknak és fiúknak) 

Alapállás; 

2 4 ütemű alaplépések (Low-impact): járás (march), sarokérintés (heel 

dig), támadólépés (lounges), lábujjérintés (toe touch), kitörés (squat), 

térdlendítés (knee lift), saroklendítés (leg curl), lép-zár-lépés (step-

touch), keresztlépés (grapevine), A-lépés (A step), V-lépés (V step), 

bokszlépés (boksz step). 

2-4 ütemű alaplépések (Hi-impact): futás (jog), térdlendítés 

szökkenéssel (jumping knee lift), saroklendítés szökkenéssel (jumping 

leg curls), oldallendítés szökkenéssel (side kick), lábszárlendítés 

szökkenéssel (flick kick), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse), 

harántszökdelés (ski-run); 

Zenére történő mozgások aerobik alaplépésekkel: egyszerű 

alaplépések magas ismétlésszámmal, alaplépések variálása-



kombinálása, alaplépések összekapcsolása; 4x8 ütemű egyszerű 

koreográfia (basic); szimmetrikus koreográfia. 

Képességfejlesztés  

Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének 

kitapsolása minden ütemre, minden 1. ütemre, 1. és 5. ütemre stb., 

duplázva. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. csoport 

tapsolja az 1. és a 2. ütemet, a 2. csoport dobbantja a 3. és a 4. ütemet 

stb.). Helyben járás közben tapsolás, duplázva stb. Az egészséget szem 

előtt mozgásanyag elsajátítása során a kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztéssel hozzájárulása a fittség szervi megalapozásához 

Aerob munkavégzéssel az aerob állóképesség fejlesztése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldások kulcsmozzanatai. 

Az életkorhoz és a fejlesztési folyamathoz igazított torna szaknyelve. 

Ismeretek a szerek, eszközök biztonságos használatáról, a 

segítségnyújtásról és a biztosításról. 

A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 

kondicionális és koordinációs képességek. 

A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes 

végrehajtására vonatkozó ismeretek. 

Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezésével, 

lebonyolításával kapcsolatos alapismeretek. 

A kiemelkedő teljesítmény és az egyéni képességekhez viszonyított 

teljesítményfejlődés elismerése. 

A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása és 

betartatása. A feladat-végrehajtások során segítségnyújtás 

egymásnak. 

Az RG- és az aerobikgyakorlatok helyes, az egészséget 

szem előtt tartó kivitelezésének alapismeretei. 

A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek 

tudatosulása. 

Az aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség 

fejlesztésében betöltött szerepe. 

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének 

növelésére és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 

Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, zsugorkanyarlati átugrás, 

guggoló átugrás, alaplendület függésben, zsugorlefüggés, lefüggés, 

összefüggő gyakorlat, segítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, pontozás. 

RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, terpeszugrás,  

Aerobik, fitnesz aerobik, aerob munkavégzés, támadólépés, kitörés, A-

lépés, V-lépés, bokszlépés,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Alternatív környezetben űzhető sportok, ütős 

játékok 

Órakeret 

30 óra  

Előzetes tudás 

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 

és szabályainak ismerete. 

Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata 

játéktevékenységekben. 

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak ismerete. 

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal 

elérhető célok. 

A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése. 

A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

tevékenységekben aktív részvétel. 

A szervezet edzettségének növelése. 

Az egészséges életmód iránti igény erősítése. 

A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és 

környezeti tisztasággal kapcsolatos ismeretek bővítése. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése. 

Az alternatív környezetben végzett sporttevékenységek viselkedési és 

magatartási normáinak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi 

körülményekhez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok 

és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, 

gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli 

labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal ; 

falmászás; íjászat, lovaglás, :, karate, nordic-walking, vívás. Egyéb 

szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek. 

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 

Frizbi  

Dobások párokban, csoportokban (5 7 fő), állóhelyben, majd 

mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. 

Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a 

zónába.  

Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat; 

gravitáció, szabadesés, 

forgómozgás; az emberi 

szervezet működése. 



 

Tájfutás 

A térkép. A térképi ábrázolás. A térképek típusai. A természetjárás 

fontosabb térképtípusai. Város- és parktérképek. Útvonaltervezés a 

várostérképen. 

Túra a városban – csoportokban. Felkészülés a túrára: tervkészítés, 

a szükséges tárgyak összeírása stb. Túra jelzett turistautakon. A 

térkép követése tanári irányítással. 

Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen. 

Távolságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló 

feladat megoldása. Turista- és tájfutó térképek jelrendszere. Túra 

tervezése: menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb. 

Tájékozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén). 

Terepgyakorlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó 

térképpel közösen, majd kisebb csoportokban, futással. A 

tájékozódási ismeretek bővítése és rendszerezése. Önálló 

feladatmegoldást igénylő tevékenységre történő felkészítés. 

 

Korcsolyázás 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 

palánkfogással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, 

hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra 

(palánk fogással is); halacska (palánk fogással); halacska két 

lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon. 

 

Alpesi síelés 

Alapmozgások a lécen: lábemelgetések; lépések oldalra, körben; 

térdrugózások, csúszó lépések; lépcsőzés. 

Rézsút siklás: mély, középső és emelt helyzetben; lábemelgetéssel. 

Egyenes siklás az alaphelyzet felvételével. 

Hóeke, hóekeívelés: különböző sugarú, sebességű ívek; hóekeívek 

összekapcsolása, hóekeívelések botkerüléssel.  

Hóekeíveléstől a párhuzamos lendületig: rézsútsiklásban a 

lécvégek völgyirányba fordítása; lendület a hegy felé, a fékezés 

megtanulása. Hóekelendület. Hóekeívelések kapuk között, 

növekvő sebességgel, a lécek által bezárt szög fokozatos 

csökkentésével. A támasztás gyakorlása: hegylábas támasztott 

lendület; támasztott lendület kétoldali támasszal; völgylábas 

támasztott lendület. Botozás tanulása, botozás a hegysíléc 

melléforgatásának segítésére. Párhuzamos lendület, lécfordítás 

páros lábbal és botozással. 

 

Asztalitenisz 

- Ismerkedés a labdával és az ütővel 

- labdaütési gyakorlatok 

- alapállás, lábmunka, kar-, törzs- és fejmozgása 

- az egyes játékelemek oktatása gumis ütő használatával 



- elemenként pontra játszás 

- az alapelemek kombinatív összekapcsolása 

- újabb játékelemek elsajátítása 

- támadó és védekező játék 

- vékony soft borítású ütő használata 

- alapgyakorlatok felhasználásával iskolagyakorlatok 

 

Tenisz 

- alapállás, mozgó alapállás, készenléti helyzet 

- hozzáállás az ütéshez- kilépések 

- az ütő fogása, tenyeres és fonákütések egykezes és kétkezes 

fogása,  adogatások 

- ütések lassú mozgásban 

- tenyeres és fonák ütések pörgetve 

- leütések, röpték 

- átemelések 

- az ütések előtti és alatti lábmunka, kilépések 

- taktikai elemek, helyezkedések 

- játék az alapvonalon, támadó játék a hálónál 

 

Tollaslabda 

- ütő fogása tenyeres és fonák oldalon 

- alaphelyzet és alapállás 

- lábmunka 

- a leütött és lehullott labda elkapása ütővel 

- lassú haladás előre, hátra és oldalra, felfele ütögetett labdával 

- a talajon lévő labda felkapása ütővel 

- adogatás és fogadás, helyezkedés és hozzáállás az ütéshez 

- az egyes és páros játék sajátosságai 

- alapvető versenyszabályok 

- kiszorító tollaslabdával 

- spontán játék kifeszített zsinór fölött 

- versenyszerű játék kialakítása 

 

Képességfejlesztés 

A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a 

kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése.  

 
Játékok, versengések 

„Cicajáték” koronggal. Siklóverseny; „gyűjtögető”; baglyos játék. 

„Rollerezés” – egy léc felcsatolásával, vonalban, párokban. Siklás 

„alagútban”. Váltóversenyek tárgyak felemelésével, illetve 

lerakásával. Hóekeívelések párokban, egymás mellett és mögött. 

Váltóverseny, egyéni és csapat célba dobó verseny koronggal, 

mérkőzések. Versenyek meghatározott távon. Ügyességi 

versenyek. Szlalom verseny kapuk között, hóekeíveléssel. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 



formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

jártaság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív 

környezetben űzhető sportok által. A sportági mozgásformák 

technikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek 

megelőzése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 

bemelegítés. 

A válsztott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási 

ismeretek.  

Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete 

és alkalmazása.  

A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés 

egészségre gyakorolt hatásai. 

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 
Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék 

tudatosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

frizbi, korong, zóna, Spirit of Games, tájfutás, természetjárás, 

térképtípusok, egyenes korcsolyázás, alpesi síelés, rézsút siklás, hóeke, 

hóekeívelés, párhuzamos lendület, sportszerűség, sí-KRESZ. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

12 óra  

Előzetes tudás 

Az uszoda rendszabályainak, baleset-megelőzési intézkedéseinek 

ismerete és betartása. 

Egy úszásnemben 25 méter biztonságos leúszása. 

A fejesugrás végrehajtása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alsó tagozatban tanult úszásnem technikájának javítása. 

Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása. 

Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek megfelelő ritmus 

kialakításával, valamint folyamatos és távolságot növelő úszással. 

Az uszoda higiénés szabályainak betartása. 

Az úszás szerepének ismerete az egészséges életmódban és az 

életvédelemben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra 

biztosítása előírt (a két évfolyamon együttesen). Amennyiben az 

iskola úszásoktatásra a helyi tantervben csak 18 órát tervez, vagy 

nem használja fel a teljes (36 órás) időkeretet, a fennmaradó órákat a 

többi tematikai egység időkeretének bővítésére kell fordítania. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Hátúszás  

Természetismeret: 

közegellenállás, a víz 

tulajdonságai, 

felhajtóerő, víz és 

vízszennyezés;  

személyi higiénia, 

testápolás. 



Feladatok háton: lebegés és siklás háton. 

Hátúszó lábtempó: hátúszó lábtempó úszólappal és 

labdával; siklás hátúszás lábtempó; hátúszás lábmunka 

önálló gyakorlása. 

Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; 

mélytartásból, majd magastartásból; egykaros hátúszás-

kísérletek; levegővétel. 

Hátúszás kar- és lábtempó: hátúszás lábtempó, késleltetett 

kartempó; hátúszás kar- és lábtempó technikai gyakorlatai. 

 

Új úszásnem: a gyorsúszás 

Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó 

korlátnál és önállóan eszközök felhasználásával is; 

gyorsúszás lábtempóval. 

Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; 

gyorsúszás kartempó járásban egy karral végzett 

kartempóval; egykaros úszások gyorsúszásban. 

Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése. 

Gyorsúszás levegővétele: gyorsúszás levegővétel 

gyakorlása járás közben; a gyorsúszás levegővétele 

„hátrafordulással”; a gyorsúszás kartempó és a levegővétel 

összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; 

gyorsúszás karral – lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; 

úszás szabadon. 
Rajtok: a hátúszó rajt előkészítő gyakorlatai, hátúszó rajt.  

Ugrások, merülések, taposások: beugrás és taposás a 

mélyvízben (növekvő időtartamban); fejesugrás. 

 

Képességfejlesztés 

A koordinációs képességek fejlesztése a technikai 

gyakorlatok pontos végrehajtásával. Aerob állóképesség 

fejlesztése növekvő távolságra történő taposással, és 

úszással a tanult úszásnemekben. A gyorsasági 

állóképesség fejlesztése a gyors-, illetve a hátúszás 

lábtempójának alkalmazásával rövidebb távon, 

ismétlésekkel, versenyszerűen, valamint versenyszerű 

úszással meghatározott távolságra.  

Játékok, versengések 

Fogójátékok. Játékos, kooperatív vízbe ugrások; feladatok 

labdával és különböző eszközökkel. Egyéni, sor- és 

váltóversenyek úszólappal, egyéb eszközökkel. Víz-

alámerülési versenyek. Versenyek mély vízben víz alatti 



feladatokkal. Úszóversenyek talpas-, majd fejesugrással 

meghatározott távon, a tanult úszásnemekben.  
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A bemelegítés vizes gyakorlatai; tartásjavító, prevenciós vízi 

gyakorlatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az úszásnemek és az úszásnemekkel összefüggő alapvető 

szakkifejezések.  

A víz szervezetre gyakorolt hatásai.  

Az aerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető 

módszerei. 

Az úszás szerepe, jelentősége az edzettség és a fittség 

növelésében. 

A vízben végezhető játékok balesetvédelmi és 

játékszabályai. 

A tanulás során alkalmazott úszóversenyek szabályai.  

Az uszoda és a fürdők higiénés szabályai.  

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben. 

Bátorságra nevelés a mélyvízben történő gyakorlatokkal. 

Az önkontroll fejlesztése az önálló és tudatos tanulással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úszásnem, levegővétel, taposás, fejesugrás, intenzív úszás, aerob 

állóképesség, önkontroll, vízbiztonság, életvédelem. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása. 

Tompítással történő esés végrehajtása előre, hátra és oldalt. 

A grundbirkózás alapvető szabályainak ismerete és alkalmazása. 

Sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartása. Az agresszió 

elutasítása.  

Az önvédelmi feladatok céljának belátása és elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető 

eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 

A tanult technikák változó körülmények közötti alkalmazásában 

jártassági szint elérése. 

Az alapvető önvédelmi szabályok, a leggyakoribb vészhelyzetek 

elkerülésének, a menekülés, a segítségkérés módjainak és 

lehetőségeinek ismeretei. 

Annak belátása, hogy a küzdősportokat csakis önvédelemre 

használhatják. 

Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 



MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Önvédelem 

Önvédelmi fogások: Szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, 

mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból. 

Grundbirkózás: Fogáskeresések állásban, megfogások és 

fogásmódok (kapocsfogás, tenyérbefogás, csuklófogás). 

Alapállások, alaphelyzetek gyakorlása. Fogáskeresés 

gyakorlása játékosan. 
 

Dzsúdó  

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra 

különböző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, 

hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban, majd 

oldalazó szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán 

történő ülésből, társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással). Zuhanó esések társ 

általi lökésből állásban és mozgásban. Félvállas gurulás előre és 

hátra technikájának elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva 

állásból történő végrehajtásig. Lépésből, futásból történő 

végrehajtás. Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás 

gyakorlása. Küzdőmozgás elsajátítása és kialakítása. 

 

Képességfejlesztés 

Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális 

küzdősportokra jellemző bemelegítő gyakorlatok, a 

kúszások és mászások, valamint speciális egyéni és páros 

képességfejlesztő gyakorlatok. 
 

Játékok, versengések 

Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok. 

Húzások, tolások előkészítése páros küzdőjátékokkal. 

Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). A 

grundbirkózás és a dzsúdó alaptechnikáinak 

jártasságszintű elsajátításával, az erő összemérések 

megteremtése. A tehetséges tanulók alaptudásának 

biztosítása az iskolán kívüli versenyeztetéshez és a 

sportegyesületbe történő irányításhoz. 
 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos 

alapvető eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 

Viselkedésminták kialakítása veszélyes helyzetek és fenyegetettség 

elkerülésére. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A gyakorlatok helyes végrehajtására vonatkozó technikai 

ismeretek. 

Játékos feladatmegoldások szerepe az önvédelmi és 

küzdőjellegű sportok elsajátításban. 

A versenyzés során az elbizakodottság és a félelem 

leküzdésének tudatosítása. Az agresszió és az 

asszertivitás értelmezése. 

A siker és a kudarc mint a versenyzés velejárói. 

Az ellenfél képességeinek elismerése, együttműködés a 

gyakorló párral. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

keleti kultúrák. 

 

Természetismeret: izmok, 

ízületek, anatómiai 

ismeretek, testi és lelki 

harmónia. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dzsúdó, önvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, 

fogásbontás, földharc, fair play, agresszió, asszertivitás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

ötödik 

évfolyamos ciklus 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a 

képességfejlesztésre alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, 

pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

8 10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

 

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

 

Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, 

ezek alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban 

és a sportjátékban. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, 

eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására. 
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon 

vagy egyéb szervezeti formában. 

 
Atlétika jellegű feladatok 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű 

elsajátítása. 

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a 

mozgásmintának megfelelően. 

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének 

kialakítása tapasztalatok felhasználásával.  

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő 

elsajátítása.  

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások 

eredményességében. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  
Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

 



Torna jellegű feladatok  

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és 

támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a 

képességnek megfelelő magasságon, szükség esetén 

segítségadás mellett. 
Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű 

kartartásokkal és kargyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 2 4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben 

és haladással, zenére is. 
A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemeinek bemutatása.  

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag 

megközelítően helyes végrehajtása.  

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási 

megoldások elfogadása.  

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

Segítségnyújtás a társaknak. 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 

gyakorlatainak bemutatása. 

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos 

használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó 

képessége közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi 

és környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és 

betartása.  
A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. 

 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, 

különös tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az 

alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 

Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 

A test-test elleni küzdelmet vállalása. 

Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. 

Érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 

 



A 6.  évfolyamba lépéshez szükséges minimum követelmény szint 
 

A sportági alapképzés alapvető fogalmainak ismerete és képi- fogalmi összekötése. A 

képességfejlesztés két- három eljárásainak megértése. Kialakuló önfegyelem a saját 

gyengeségek legyőzésében, a gyakorlásban, a versengésben, és az edzésben. A 

sportágakra jellemző alaptechnikák, mozgásstílus megjelenítése még hibákkal, de javuló 

színvonalon. A rendszeres mozgás, egészséges életmód, versenyzés, sportteljesítmény 

kategóriáknak megismerése, megértése, és saját tapasztalatra épülő megfogalmazása is. 

Víz biztos mozgások. 

 

 

 

6. évfolyam 

 

Az éves óraszám felosztása 

Óraszám: 180 óra/év 

  5 óra/hét 

 

 Témakör Óraszám 

1. Természetes és nem természetes mozgásformák 18 óra 

2. Úszás és úszójellegű feladatok 12 óra 

3. Sportjátékok 47 óra 

4. Atlétikai jellegű feladatok 29 óra 

5. Torna jellegű feladatok 29 óra 

6. Alternatív környezetben űzhető sportok, ütős játékok 30 óra 

7. Önvédelmi és küzdő feladatok 15 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák  

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és 

azok  

önálló végrehajtása.  

Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, 

térformák kialakításában.  

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok 

betartása. 

A relaxáció fogalmának, a tudatos ellazulásnak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása. 

A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása. 

Alapvető jártasság a relaxációt szolgáló gyakorlatokban. 



A mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség 

fejlődése.  

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elveinek és egyszerű 

módszereinek megismerése. 

Együttműködés a rendgyakorlatok és a csoportos feladatok 

végrehajtásánál.  

A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása. 

A relaxációs tudás továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok- térbeli alakzatok kialakítása.  

Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és 

kialakításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz 

felvétele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. 

Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás. 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni- és társas 

szabadgyakorlatokban, szerek/kéziszerek felhasználásával, 

játékos feladatokkal és versengésekkel is összekötve. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok az ízület- és 

gerincvédelem szabályainak megfelelően, eszköz nélkül és 

eszközökkel, egyénileg, párban valamint csoportban. Játékos 

gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. Játékos és határozott 

formájú gyakorlatok: szabad-, társas, szer- és 

kéziszergyakorlatok. Határozott formájú szabadgyakorlati 

alapformájú 4 8 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és 

szergyakorlatok. Szabadgyakorlat füzér (6 8 gyakorlat) 

irányítva, vagy önállóan, zenére is. 

Képességfejlesztés 

Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alapállóképességet és 

izületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 2 4 alapformát 

tartalmazó, szabad-, szer- és kézigyakorlatok. Koordinációs 

képességfejlesztés kéziszergyakorlatok és szabadgyakorlatok 

folyamatos végrehajtásával, zenére is (ritmusérzék, 

kinesztétikus differenciáló képesség). A testtartásért felelős 

izomcsoportok erősítése, nyújtása. 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. Koordinációt és fittséget fejlesztő 

szabály- valamint feladatjátékok kooperatív- és 

versenyjelleggel.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: A biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális 

gyakorlatanyag. A testtartásért felelős izmok koncentratív 

használata. Légző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok.  

A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból 

óránként 1 gyakorlat tanítása. . Az 5-6. osztályosok relaxációs 

gyakorlatai,. Az autogén tréning alapfokú gyakorlatai.  

 Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Környezetismeret: testünk, 

életműködéseink, az emberi 

szervezet. 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 



 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az óra szervezéséhez szükséges rend- és gimnasztikai 

gyakorlatok alapfogalmai.  

A bemelegítés és a levezetés funkciója a motoros 

tevékenységeknél. 

A motoros alapképességek elnevezései.  

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi 

ismeretek.  

Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elvei 

és egyszerű módszerei.  

A törzserősítő gyakorlatok szerepe a testtartás 

javításában, a testtartásért felelős izmok ismerete. A 

futás szerepe és jelentősége a keringési, mozgató- és 

légzési rendszer fejlesztésében, az egészség 

megőrzésében, a fittség fokozásában. 

Alapvető szervezési ismeretek az alkalmazott játékok 

lebonyolításában 
Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet 

alapfeltételei (napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, 

testmozgás, egészséges táplálkozás). Öltözői rend és a 

sportfelszerelés tisztasága. Ismeretek a pubertással járó testi és 

lelki változásokról 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, 

a feszültségek feloldása. 

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és 

baleset-megelőzés alapismeretei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szer- és kéziszergyakorlat, bemelegítés, 

levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs 

képességek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, megelőzés, 

biomechanikailag helyes testtartás, relaxáció, fittség, edzettség, érzelem- és 

feszültségszabályozás, életmód, egészséges táplálkozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

12 óra  

Előzetes tudás 

Az uszoda rendszabályainak, baleset-megelőzési intézkedéseinek 

ismerete és betartása. 

Egy úszásnemben 25 méter biztonságos leúszása. 

A fejesugrás végrehajtása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alsó tagozatban tanult úszásnem technikájának javítása. 

Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása. 

Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek megfelelő ritmus 

kialakításával, valamint folyamatos és távolságot növelő úszással. 

Az uszoda higiénés szabályainak betartása. 

Az úszás szerepének ismerete az egészséges életmódban és az 

életvédelemben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra 

biztosítása előírt (a két évfolyamon együttesen). Amennyiben az 

iskola úszásoktatásra a helyi tantervben csak 18 órát tervez, vagy 

nem használja fel a teljes (36 órás) időkeretet, a fennmaradó órákat a 

többi tematikai egység időkeretének bővítésére kell fordítania. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Hátúszás  

Feladatok háton: lebegés és siklás háton. 

Hátúszó lábtempó: hátúszó lábtempó úszólappal és 

labdával; siklás hátúszás lábtempó; hátúszás lábmunka 

önálló gyakorlása. 

Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; 

mélytartásból, majd magastartásból; egykaros hátúszás-

kísérletek; levegővétel. 

Hátúszás kar- és lábtempó: hátúszás lábtempó, késleltetett 

kartempó; hátúszás kar- és lábtempó technikai gyakorlatai. 

 

Új úszásnem: a gyorsúszás 

Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó 

korlátnál és önállóan eszközök felhasználásával is; 

gyorsúszás lábtempóval. 

Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; 

gyorsúszás kartempó járásban egy karral végzett 

kartempóval; egykaros úszások gyorsúszásban. 

Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése. 

Gyorsúszás levegővétele: gyorsúszás levegővétel 

gyakorlása járás közben; a gyorsúszás levegővétele 

„hátrafordulással”; a gyorsúszás kartempó és a levegővétel 

összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; 

gyorsúszás karral – lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; 

úszás szabadon. 
Rajtok: a hátúszó rajt előkészítő gyakorlatai, hátúszó rajt.  

Ugrások, merülések, taposások: beugrás és taposás a 

mélyvízben (növekvő időtartamban); fejesugrás. 

Természetismeret: 

közegellenállás, a víz 

tulajdonságai, 

felhajtóerő, víz és 

vízszennyezés;  

személyi higiénia, 

testápolás. 



 

Képességfejlesztés 

A koordinációs képességek fejlesztése a technikai 

gyakorlatok pontos végrehajtásával. Aerob állóképesség 

fejlesztése növekvő távolságra történő taposással, és 

úszással a tanult úszásnemekben. A gyorsasági 

állóképesség fejlesztése a gyors-, illetve a hátúszás 

lábtempójának alkalmazásával rövidebb távon, 

ismétlésekkel, versenyszerűen, valamint versenyszerű 

úszással meghatározott távolságra.  

Játékok, versengések 

Fogójátékok. Játékos, kooperatív vízbe ugrások; feladatok 

labdával és különböző eszközökkel. Egyéni, sor- és 

váltóversenyek úszólappal, egyéb eszközökkel. Víz-

alámerülési versenyek. Versenyek mély vízben víz alatti 

feladatokkal. Úszóversenyek talpas-, majd fejesugrással 

meghatározott távon, a tanult úszásnemekben.  
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A bemelegítés vizes gyakorlatai; tartásjavító, prevenciós vízi 

gyakorlatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az úszásnemek és az úszásnemekkel összefüggő alapvető 

szakkifejezések.  

A víz szervezetre gyakorolt hatásai.  

Az aerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető 

módszerei. 

Az úszás szerepe, jelentősége az edzettség és a fittség 

növelésében. 

A vízben végezhető játékok balesetvédelmi és 

játékszabályai. 

A tanulás során alkalmazott úszóversenyek szabályai.  

Az uszoda és a fürdők higiénés szabályai.  

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben. 

Bátorságra nevelés a mélyvízben történő gyakorlatokkal. 

Az önkontroll fejlesztése az önálló és tudatos tanulással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úszásnem, levegővétel, taposás, fejesugrás, intenzív úszás, aerob 

állóképesség, önkontroll, vízbiztonság, életvédelem. 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

47 óra  

Előzetes tudás 

Az alapvető manipulatív-, hely- és helyzetváltoztató mozgások 

célszerűen végrehajtva.  

A manipulatív alapkészségek alapvető mozgásmintái és a vezető 

műveletek tanulási szempontjainak ismerete. 

Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos feladatmegoldás 

kézzel-lábbal is.  

A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli motoros 

és kognitív képességek.  

Sportszerű magatartás a játéktevékenységben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó alap technikai és 

taktikai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 

Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok mozgásanyagának 

intenzív és tudatos gyakorlásával.  

A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük tudatosulása az 

eredményes játéktevékenységben.  

Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban és a sportjátékok 

egyszerűsített, valamint kiteljesedő változataiban. 

Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a figyelmes 

és hatékony munkavégzésre. 

Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt. Az egyéni adottságoknak és 

érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték megtalálása rekreációs 

célú testedzésre, vagy a versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább három sportjáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG  

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Megindulás, 

megállás. Futás közben iram- és irányváltoztatások. 

Felugrások egy és páros lábról. Alaphelyzet. Cselezés 

meginduláskor és futás közben. A védőtől való elszakadás 

legegyszerűbb módjai. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi 

gyakorlatok. Labdavezetések: Magas, középmagas, mély 

labdavezetés helyben és haladással, mindkét kézzel. 

Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és rövid indulás. 

Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, sarkazás.  

Megállás, sarkazás, önpasszból, ill. kapott labdával. 

Átadások-átvételek: Kétkezes mellső-, felső-, egykezes 

felsőátadás helyben és mozgás közben pattintva is. Páros-, 

hármas lefutás. Kosárra dobások: Kosárra dobás helyből 

egy kézzel. Fektetett dobás 1, 2 leütésből, labdavezetésből 

mindkét oldalról. Fektetett dobás labdavezetésből, 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: 

mechanikai 

törvényszerűségek; az 

emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 



önpasszból, kapott labdával, mindkét oldalról. 

Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés: Taposás 

alaphelyzetben. A védekezés kar- és lábmunkája. 

Védőmozgás, a védő helyezkedése. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra 

jellemző gyakorlatokkal (futások iram- és 

irányváltoztatással, felugrások stb.). A labdás koordináció 

kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat 

bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A 

motoros képességek fejlesztésével hozzájárulás az 

edzettség és fittség szervi megalapozásához. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai 

készletének gyakorlása testnevelési játékokban. 

Kosárlabdajáték könnyített szabályokkal. Kosárra dobó 

versenyek, egyénileg és csapatban. Részvétel az iskolai 

mini kosárlabda bajnokságban, a sportágválasztás és az 

utánpótlás-nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek 

szabályos és körültekintő végrehajtásával. A 

kosárlabdázás megszerettetésével és a játéktudás 

bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. 
 

Röplabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a 

labdához. 

Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag 

labdával, majd röplabdával): Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó 

egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. 

Kosárérintés: Egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés 

összekapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre. 

Felső ütőérintés: egyénileg és párokban. 

Taktikai alapgyakorlatok: Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás- 

nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásánál. 

Képességfejlesztés 

Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek 

változtatása, a labda és a test különböző helyzeteinek 

összehangolása. Labdaütögetés a kéz és a láb különböző 

felületeivel. Fejelés labdával.  

Játékok, versengések 

A technikai elemek gyakorlása testnevelés játékokban, 



játékos feladatokban, valamint mini röplabdázásban.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is 

játszható alapvető technikai készletének, valamint 

egyszerűsített játékformáinak megismerése. 
 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és 

támadó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, 

ütközések; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő 

mozgások; fordulatok labda nélkül. A sáncolás, a laza és a szoros 

emberfogás technikája. 

Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda 

felvétele állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét 

kézzel állásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, 

iramváltással, nehezített körülmények között is. Egy- és kétkezes 

átadások helyben és mozgás közben, nehezített feltételek között is 

(kétkezes felső, mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – 

kilépéssel). Labdaátvétel és -átadások: különböző irányból érkező 

labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba és 

távolságra; különleges labdaátadási formák. Célba dobási 

gyakorlatok. Kapura lövések: helyből; kilépéssel; 3 lépés után; 

felugrásból; különböző lendületszerzés után; passzív, félaktív és 

aktív védővel szemben. Bedobás. Szabaddobás. Büntetődobás. 

Ütközések oktatása. Indulócsel labda nélkül és labdával. Indulócsel, 

testcsel, átadócsel, átadási csel és labdavezetés. Kapusmunka: 

Alaphelyzet; helyezkedés; védés kézzel, lábbal; kidobás; 7 méteres 

védése. 

Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés 

emberfogással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó 

helyezkedése. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda 

nélküli és a labdát birtokló támadóval szemben. Üres helyre 

helyezkedés, védőtől való elszakadás. Támadásból védekezésbe 

való visszarendeződés. Helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. 

Lerohanások, rendezetlen védelem elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra 

jellemző gyakorlatokkal (pl. futások iram- és 

irányváltoztatással, felugrások, fordulatok, labdával is) a 

játékelemek intenzív gyakorlásával és mérkőzések 

játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az 

idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti 

feladat-végrehajtásokkal. 

Játékok, versengések 

A kézilabdázás labda nélküli és labdás technikai 

elemeinek gyakorlása testnevelési játékokban és játékos 



feladatokban. Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel 

mérkőzésszerűen. Részvétel az iskolai bajnokságban, a 

sportágválasztás és az utánpótlás nevelés elősegítése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között, a játékelemek 

intenzív gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A 

kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésével 

hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. Baleset-megelőzés a kézilabdázás 

játékelemeinek szabályos és körültekintő végrehajtásával. 

A kézilabdázás megszerettetésével és a játéktudás 

bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. 

 
Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok 

Játékos labdás feladatok 2 3 4 vagy több játékos 

együttműködésével, négyszög, téglalap vagy rombusz alakzatban, 

átadások irányának megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; 

haladás közben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és belső 

csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső 

csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a 

futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával. 

Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan 

mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. 

Labdalevétel: talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel. 

Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra, 

különböző irányból érkező labdával. Alapszerelés, megelőző 

szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, 

labdaszerzés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás 

emberfogásból elfutással és testcsellel. Támadásból védekezésbe 

való visszarendeződés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 

alkalmazása egy és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák 

a kispályás játékban. 

Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

gyakorlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással és 

fordulatokkal, labdával is; szökdelések-ugrások labda 

felhasználásával is; a játékelemek intenzív gyakorlása; mérkőzések; 

gyorsindulások különböző helyzetből, labdával is). A labdás 

koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat 

bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere okozta 

feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A labdás koordináció 

játékos fejlesztése a játékelemekből kiindulva (cél elérése labdával, 



célbalövés, összjáték stb.). A szervezet edzettségének növelése a 

szabadtéren különböző időjárási viszonyok között a játékelemek 

intenzív gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális 

és koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség 

és fittség szervi megalapozásához. 

Játékok, versengések 

A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, 

valamint a begyakorlást segítő játékok és játékos 

feladatmegoldások. Cserefutball 3 4 fős csapatokkal. 

Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék. Kispályás 

labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai 

kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az 

utánpótlás nevelés elősegítése. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a labdarúgás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó 

képességfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs 

képességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás 

bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának 

bővítése. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás 

segítése érdekében. 

A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei. 

A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 

koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és 

egyszerű módszerei. 

Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 

tulajdonságok tudatosítása.  

A sportjátékok szabadidőben is űzhető formáinak 

megismerése. 

Az öntevékeny játékszervezés és - vezetés alapvető 

ismeretei. 

A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a 

szabálykövető magatartás fontossága a sportjátékokban, a 

szabálytalanságok és a durvaság elutasítása, a sportjáték 

mérkőzéseit kísérő negatív jelenségek helyes értelmezése. 

A magyar sportjátékok kiemelkedő bázisai, nemzetközi 

sikerei. 
A sportjátékok balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi feltételekre 

és a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek. 

A labda nélküli és labdás egyszerű bemelegítés elvei és módszerei. 

A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete a 



sportjátékok technikai és taktikai készletének 

elsajátításához és az öntevékeny szabadidős 

tevékenységek szervezéséhez.  

A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és 

megszilárdulása az egyéni adottságoknak és 

érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték megtalálása 

rekreációs célú testedzésre, vagy a versenyszerű 

sportágválasztás elősegítésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, 

fektetett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, mini-

kosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Ütközés, testcsel, sáncolás, laza 

és szoros emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, üres helyre 

helyezkedés, fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, 

labdahúzogatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, 

partdobás, kigurítás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

29 óra  

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra 

törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos 

élmények kifejezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az 

egyéni adottságoknak megfelelően. 

Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a 

teljesítménynövelésre. 

Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az 

aerob állóképességre-, valamint az alsó- és felső végtag dinamikus 

erejére.  

A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított 

sebesség kialakulása.  

Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós 

munkavégzésben.  

Érdeklődés az atlétika sportág iránt.  

Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. Futóiskolai 

gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a 

teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok, ritmusok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 



lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok-

indulások különböző kiinduló helyzetből. 

Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle 

színtereken. Repülő és fokozó futások 30 40 m-en. 

Vágtafutások 20 30 m-en. Váltófutás, egykezes alsó váltás. 

Tartós futás a táv növelésével és a távnak megfelelő iram 

megválasztásával. 
 

Szökdelések, ugrások: 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, 

folyamatosan is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 8 14 

lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. 

Magasugrás: 6 8 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított 

lábbal; magasugróversenyek. 

 

Dobások:  

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött labdával, helyből és 3 4 lépéses lendületből. 

Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával. 

Vetőmozgás füles labdával célba (sáv, zóna) helyből és negyed 

fordulattal. Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. Súlylökés 

helyből. 

 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló 

képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség 

fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek 

fejlesztése különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob 

állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának fokozatos 

növelésével és a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. 

Mozgásátállítódás képességének fejlesztése akadályfutásokkal. 

Kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése iramváltásos futással. 

A láb dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal. A 

dinamikus láberő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását 

segítő játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és  

versenyek. Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon, 

térdelő rajttal. Váltóversenyek. Helyből távolugró 

versenyek. Távol- és magasugró versenyek. Kislabdahajító 

versenyek helyből és nekifutással. Súlylökő versenyek. 

Célba dobó versenyek. 

 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez 

igazított tartós futás sebességének kialakítása - a szabadidőben 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Földrajz: 

térképismeret. 

 

Informatika: 

táblázatok, 

grafikonok. 



végzett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és 

különböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 

gyakorlatok elsajátítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással 

kapcsolatos alapismeretek. 

El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége.  

A nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti 

kapcsolat.  

Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek. 

A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe az 

edzettség és a fittség kialakításában. 

A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos 

feladatmegoldások céljának és jelentőségének tisztázása az 

atlétikára jellemző cselekvésminták elsajátításában. 

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. 

Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított 

teljesítményének emelésére, egymás teljesítményének 

elismerése. 

Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség 

megőrzésében. 

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen 

végzett tartós futások iránt.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó 

váltás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és 

felugrás, hajítás, lökés, edzettség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret

29 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, valamint manipulatív mozgások 

célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 

Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló bemutatása. 

A szekrényugrásoknál többnyire nyújtott karú támasz. 

Az egyensúly megtartása fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben. 

A mászókulcsolás egyéni adottságoknak és képességeknek megfelelő 

végrehajtása.  

Egyénileg, párban és csoportban végzett ritmikus mozgásokban a zene 

követése fokozódó sikerességgel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A motorikus cselekvésbiztonság fejlődése a torna jellegű 

feladatmegoldásokban.  

Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos” mozgás 

elsajátítására. 



Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából 

kiemelt motoros képességek terén, különös tekintettel a test 

erejére, az ízületi mozgékonyságra, az izomérzékelésre, a téri 

tájékozódó és az egyensúlyozó képességre.  

Törekvés a kreativitásra, az improvizációra és az önkifejezésre 

a torna jellegű feladatmegoldásokban.  
A reális testkép és a testtudat kialakulása.  

Az izmok, izomcsoportok erejének növelését és nyújtását szolgáló 

módszerek/gyakorlatok megismerése. 

A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az 

együttműködés az egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása.  
Érdeklődés kialakulása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a 

rendszeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére, illetve a 

versenysport iránt érdeklődők tehetséggondozása céljából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása 

kötelező. 
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: Akadályokon fel-, át- és 

lemászások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző 

szereken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. 

Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből, 

különböző testhelyzetekbe, sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás, 

különböző lábtartásokkal. Fejállásból gurulóátfordulás előre, 

különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe. Fellendülés 

kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés kézállásba és gurulóátfordulás. 

Spárgakísérletek. Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés hídba. 

Tigrisbukfenc. Kézen átfordulás oldalt, mindkét irányba. Összefüggő 

talajgyakorlat. Keresztbe állított ugrószekrényen (2 4 rész): 

felguggolás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati átugrás, guggoló 

átugrás; huszárugrás. Hosszába állított ugrószekrényen (2 4 rész): 

felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és gurulóátfordulás 

előre; gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással; 

felguggolás és leguggolás, felguggolás és leterpesztés. Alacsony 

gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és 

terpesztéssel leugrás. Gerendán: támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: Változatos feladatok 

függőszereken függőállásban, függésben, fekvő függésben. 

Bordásfalon függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. 

Függésben húzódzkodások. Kötélmászás, 

mászókulcsolással. Érintő magas gyűrűn fiúknak: függésben 

térd- és sarokemelések; alaplendület függésben; 

zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; 

ereszkedés hátsó függésbe; hátsó függésből emelés 

lebegőfüggésbe; függésben lendület hátra, homorított 

Természetismeret: az 

egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

lökőerő, reakcióerő, 

hatásidő, egyensúly, 

tömeg, középpont. 

 

Vizuális kultúra: 

reneszánsz, barokk. 

 

Erkölcstan: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, média, 

önreflexió, kooperatív 

munka. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 



leugrás. Gyűrűn: hátsó függés; függésben lendület hátra, 

homorított leugrás, fellendülés lebegő függésbe. Lányoknak: 

lendületek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe; 

zsugorlefüggés. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Egyensúlyozó járások és játékos 

feladatok gerendán, ferde padon, fordulatokkal, szerek 

hordásával. Alacsony gerendán (lányoknak): érintőjárás, 

hármaslépés, fordulatokkal és szökdelésekkel is. 

Mérlegállás. Függőleges repülés lábterpesztéssel. 
Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek 

végrehajtásával, azok kombinálásával, valamint az ugrószekrény és a 

gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódás képesség, 

ritmusérzék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony gerendán 

végrehajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a kar és a 

törzs erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint függésben 

végzett gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és 

váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. Összefüggő 

talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) 

önálló összeállítása, bemutatása a társak pontozásával. 

Tehetséggondozás a torna sportágban tehetségesekkel versenyeken 

való részvétellel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 

jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, 

valamint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal 

a test izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás 

kialakításának/megtartásának biztosítása. A cselekvésbiztonság 

növelésével a mindennapi életben történő biztonságos cselekvések 

elősegítése. A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése. 

 

Ritmikus gimnasztika (lányoknak) 

Előkészítő mozgások: RG-re jellemző tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemek (kar- és törzsívek, kar- és törzshullámok 

stb.). 

Fő mozgások: Testsúlyáthelyezések különböző irányokba, 

különböző kar- és törzsmozgásokkal kombinálva. Járások: 

alapforma, guggoló, lábujjon-, sarkon-, külső talpélenjárás, 

érintő-, hintajárás. Járások láblendítéssel, térdemeléssel, 

sarokemeléssel; hajlított járás, különböző kar- és 

törzsmozgásokkal kombinálva, különböző irányba, 

fordulatokkal is. Ritmizált lépések: keringő-, ridalépés, zárt 

és nyitott hármaslépés, váltólépés egyszerű formái 

különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal 

kombinálva. Futások: alapforma, térdemeléssel, 



sarokemeléssel, ollózó-, harántterpesztéssel – különböző 

kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. 

Szökdelések: térdemeléssel, sarokemeléssel, 

harántterpesztéssel, oldalterpesztéssel, őztartással, 

lábkeresztezéssel, fordulattal, galoppszökdelés, szökdelés 

őztartással, szökdelő hármaslépés, koppantó szökdelés, 

indiánszökdelés – különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, 

fordulatokkal kombinálva. Ugrások: ugrássorozatok, 

hajlított olló, olló, őz, hajlított őz, terpeszugrás, bicskaugrás, 

összeugrások térd- és láblendítéssel. Egyensúlyozás: 

lábujjon térdemeléssel előre, oldalra; hajlított lábemeléssel 

hátra (attitude). Forgások: lépőforgás (tour chaine), egyszerű 

fordulatok, forgások egy lábon. 
Kötélgyakorlatok: rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, lengetések, 

körzések, nyolcas körzések, áthajtások, keresztáthajtások, dobások-

elkapások, testre csavarások, talajra ütések, pörgetések, különböző 

irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai elemekkel. 

Képességfejlesztés 

Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó 

képességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőízület-hajlítók és -feszítők 

dinamikus-statikus erejének növelése. Az improvizációs képesség, a 

kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, 

állóképességet, mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, ízületi 

mozgékonyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, 

zsámoly-, rövidkötél-gyakorlatok.  

Játékok, versengések 

Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával Páros 

gyakorlatok kötéllel. Játékok-feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és 

páros versengések kötél áthajtásokkal, különböző feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 

Aerobik (lányoknak és fiúknak) 

Alapállás; 

2 4 ütemű alaplépések (Low-impact): járás (march), sarokérintés (heel 

dig), támadólépés (lounges), lábujjérintés (toe touch), kitörés (squat), 

térdlendítés (knee lift), saroklendítés (leg curl), lép-zár-lépés (step-

touch), keresztlépés (grapevine), A-lépés (A step), V-lépés (V step), 

bokszlépés (boksz step), mambo, csa-csa-csa, sarkonfordulás (pivot-

turn), oldallendítés (side kick), lábszárlendítés (flick kikc), láblendítés 

(leg kick); 

2-4 ütemű alaplépések (Hi-impact): futás (jog), térdlendítés 

szökkenéssel (jumping knee lift), saroklendítés szökkenéssel (jumping 

leg curls), oldallendítés szökkenéssel (side kick), lábszárlendítés 



szökkenéssel (flick kick), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse), 

harántszökdelés (ski-run); 

Zenére történő mozgások aerobik alaplépésekkel: egyszerű 

alaplépések magas ismétlésszámmal, karmunkával; alaplépések 

variálása-kombinálása (haladással, karmunkával); alaplépések 

összekapcsolása; 4x8 ütemű egyszerű koreográfia (basic); 

szimmetrikus koreográfia. 

Képességfejlesztés  

Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének 

kitapsolása minden ütemre, minden 1. ütemre, 1. és 5. ütemre stb., 

duplázva. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. csoport 

tapsolja az 1. és a 2. ütemet, a 2. csoport dobbantja a 3. és a 4. ütemet 

stb.). Helyben járás közben tapsolás, duplázva stb. Az egészséget szem 

előtt mozgásanyag elsajátítása során a kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztéssel hozzájárulása a fittség szervi megalapozásához 

Aerob munkavégzéssel az aerob állóképesség fejlesztése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 

egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításával, 

a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabadidőben is 

gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájárulás az 

egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldások kulcsmozzanatai. 

Az életkorhoz és a fejlesztési folyamathoz igazított torna szaknyelve. 

Ismeretek a szerek, eszközök biztonságos használatáról, a 

segítségnyújtásról és a biztosításról. 

A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 

kondicionális és koordinációs képességek. 

A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes 

végrehajtására vonatkozó ismeretek. 

Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezésével, 

lebonyolításával kapcsolatos alapismeretek. 

A kiemelkedő teljesítmény és az egyéni képességekhez viszonyított 

teljesítményfejlődés elismerése. 

A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása és 

betartatása. A feladat-végrehajtások során segítségnyújtás 

egymásnak. 

Az RG- és az aerobikgyakorlatok helyes, az egészséget 

szem előtt tartó kivitelezésének alapismeretei. 

A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek 

tudatosulása. 

Az aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség 

fejlesztésében betöltött szerepe. 

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének 

növelésére és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 

Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, kézenátfordulás, 

zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás, huszárugrás, alaplendület 

függésben, zsugorlefüggés, lefüggés, lebegőfüggés, összefüggő gyakorlat, 

segítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, pontozás. 

RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, őzugrás, 

terpeszugrás, bicskaugrás, lépőforgás. 

Aerobik, fitnesz aerobik, aerob munkavégzés, támadólépés, kitörés, A-

lépés, V-lépés, bokszlépés, mambó, csa-csa-csa.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Alternatív környezetben űzhető sportok, ütős 

játékok 

Órakeret 

30 óra  

Előzetes tudás 

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 

és szabályainak ismerete. 

Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata 

játéktevékenységekben. 

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak ismerete. 

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal 

elérhető célok. 

A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése. 

A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett 

tevékenységekben aktív részvétel. 

A szervezet edzettségének növelése. 

Az egészséges életmód iránti igény erősítése. 

A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és 

környezeti tisztasággal kapcsolatos ismeretek bővítése. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése. 

Az alternatív környezetben végzett sporttevékenységek viselkedési és 

magatartási normáinak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi 

körülményekhez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok 

és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, 

gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli 

labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal ; 

falmászás; íjászat, lovaglás, :, karate, nordic-walking, vívás. Egyéb 

szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek. 

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 

Frizbi  

Dobások párokban, csoportokban (5 7 fő), állóhelyben, majd 

mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. 

Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a 

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat; 

gravitáció, szabadesés, 

forgómozgás; az emberi 

szervezet működése. 



zónába.  

Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

 

Tájfutás 

A térkép. A térképi ábrázolás. A térképek típusai. A természetjárás 

fontosabb térképtípusai. Város- és parktérképek. Útvonaltervezés a 

várostérképen. 

Túra a városban – csoportokban. Felkészülés a túrára: tervkészítés, 

a szükséges tárgyak összeírása stb. Túra jelzett turistautakon. A 

térkép követése tanári irányítással. 

Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen. 

Távolságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló 

feladat megoldása. Turista- és tájfutó térképek jelrendszere. Túra 

tervezése: menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb. 

Tájékozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén). 

Terepgyakorlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó 

térképpel közösen, majd kisebb csoportokban, futással. A 

tájékozódási ismeretek bővítése és rendszerezése. Önálló 

feladatmegoldást igénylő tevékenységre történő felkészítés. 

 

Korcsolyázás 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 

palánkfogással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, 

hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra 

(palánk fogással is); halacska (palánk fogással); halacska két 

lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon. 

 

Alpesi síelés 

Alapmozgások a lécen: lábemelgetések; lépések oldalra, körben; 

térdrugózások, csúszó lépések; lépcsőzés. 

Rézsút siklás: mély, középső és emelt helyzetben; lábemelgetéssel. 

Egyenes siklás az alaphelyzet felvételével. 

Hóeke, hóekeívelés: különböző sugarú, sebességű ívek; hóekeívek 

összekapcsolása, hóekeívelések botkerüléssel.  

Hóekeíveléstől a párhuzamos lendületig: rézsútsiklásban a 

lécvégek völgyirányba fordítása; lendület a hegy felé, a fékezés 

megtanulása. Hóekelendület. Hóekeívelések kapuk között, 

növekvő sebességgel, a lécek által bezárt szög fokozatos 

csökkentésével. A támasztás gyakorlása: hegylábas támasztott 

lendület; támasztott lendület kétoldali támasszal; völgylábas 

támasztott lendület. Botozás tanulása, botozás a hegysíléc 

melléforgatásának segítésére. Párhuzamos lendület, lécfordítás 

páros lábbal és botozással. 

 

Képességfejlesztés 

A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a 

kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése.  



 
Játékok, versengések 

„Cicajáték” koronggal. Siklóverseny; „gyűjtögető”; baglyos játék. 

„Rollerezés” – egy léc felcsatolásával, vonalban, párokban. Siklás 

„alagútban”. Váltóversenyek tárgyak felemelésével, illetve 

lerakásával. Hóekeívelések párokban, egymás mellett és mögött. 

Váltóverseny, egyéni és csapat célba dobó verseny koronggal, 

mérkőzések. Versenyek meghatározott távon. Ügyességi 

versenyek. Szlalom verseny kapuk között, hóekeíveléssel. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

jártaság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív 

környezetben űzhető sportok által. A sportági mozgásformák 

technikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek 

megelőzése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 

bemelegítés. 

A válsztott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási 

ismeretek.  

Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete 

és alkalmazása.  

A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés 

egészségre gyakorolt hatásai. 

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 
Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék 

tudatosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

frizbi, korong, zóna, Spirit of Games, tájfutás, természetjárás, 

térképtípusok, egyenes korcsolyázás, alpesi síelés, rézsút siklás, hóeke, 

hóekeívelés, párhuzamos lendület, sportszerűség, sí-KRESZ. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása. 

Tompítással történő esés végrehajtása előre, hátra és oldalt. 

A grundbirkózás alapvető szabályainak ismerete és alkalmazása. 

Sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartása. Az agresszió 

elutasítása.  

Az önvédelmi feladatok céljának belátása és elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető 

eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 

A tanult technikák változó körülmények közötti alkalmazásában 

jártassági szint elérése. 

Az alapvető önvédelmi szabályok, a leggyakoribb vészhelyzetek 



elkerülésének, a menekülés, a segítségkérés módjainak és 

lehetőségeinek ismeretei. 

Annak belátása, hogy a küzdősportokat csakis önvédelemre 

használhatják. 

Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 



MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem 

Önvédelmi fogások: Szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, mellső, hátsó 

egykezes és kétkezes átkarolásból. 

Grundbirkózás: Fogáskeresések állásban, megfogások és fogásmódok (kapocsfogás, 

tenyérbefogás, csuklófogás). Alapállások, alaphelyzetek gyakorlása. Fogáskeresés 

gyakorlása játékosan. 

 

Dzsúdó  

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, talaj közeli 

helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra különböző kiinduló helyzetekből 

(térdelés, nyújtott ülés, guggolás, hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és 

balra állásban, majd oldalazó szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán 

történő ülésből, társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi 

kézkihúzással). Zuhanó esések társ általi lökésből állásban és mozgásban. Félvállas 

gurulás előre és hátra technikájának elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva 

állásból történő végrehajtásig. Lépésből, futásból történő végrehajtás. 

Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. Küzdőmozgás elsajátítása 

és kialakítása. 

 

Képességfejlesztés 

Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális küzdősportokra jellemző 

bemelegítő gyakorlatok, a kúszások és mászások, valamint speciális egyéni és páros 

képességfejlesztő gyakorlatok. 

 

Játékok, versengések 

Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok. Húzások, tolások 

előkészítése páros küzdőjátékokkal. Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). A 

grundbirkózás és a dzsúdó alaptechnikáinak jártasságszintű elsajátításával, az erő 

összemérések megteremtése. A tehetséges tanulók alaptudásának biztosítása az 

iskolán kívüli versenyeztetéshez és a sportegyesületbe történő irányításhoz. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető 

eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. Viselkedésminták kialakítása 

veszélyes helyzetek és fenyegetettség elkerülésére. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A gyakorlatok helyes végrehajtására vonatkozó technikai ismeretek. 

Játékos feladatmegoldások szerepe az önvédelmi és küzdőjellegű sportok 

elsajátításban. 

A versenyzés során az elbizakodottság és a félelem leküzdésének tudatosítása. Az 

agresszió és az asszertivitás értelmezése. 

A siker és a kudarc mint a versenyzés velejárói. 

Az ellenfél képességeinek elismerése, együttműködés a gyakorló párral. 

A magyar küzdősport legjobbjai, olimpiai bajnokunk: Kovács Antal. 

Veszélyes helyzetekre, fenyegetettségre, a fenyegetettség elkerülésére vonatkozó, 

valamint a segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek. 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgári 

ismeretek: 

keleti 

kultúrák. 

 

Természetis

meret: 

izmok, 

ízületek, 

anatómiai 

ismeretek, 

testi és lelki 

harmónia. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dzsúdó, önvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, 

fogásbontás, földharc, fair play, agresszió, asszertivitás. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

évfolyam végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a 

képességfejlesztésre alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, 

pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

8 10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

 

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 

vízbiztos folyamatos úszás. 

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.  

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, 

fürdő viselkedési szabályainak betartása. 

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben. 

Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a különböző 

úszásnemek gyakorlásánál. 

 

Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, 

ezek alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban 

és a sportjátékban. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, 

eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására. 
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon 

vagy egyéb szervezeti formában. 

 
Atlétika jellegű feladatok 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű 

elsajátítása. 

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  



A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a 

mozgásmintának megfelelően. 

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének 

kialakítása tapasztalatok felhasználásával.  

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő 

elsajátítása.  

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások 

eredményességében. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  
Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

 

Torna jellegű feladatok  

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és 

támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a 

képességnek megfelelő magasságon, szükség esetén 

segítségadás mellett. 
Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű 

kartartásokkal és kargyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 2 4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben 

és haladással, zenére is. 
A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemeinek bemutatása.  

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag 

megközelítően helyes végrehajtása.  

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási 

megoldások elfogadása.  

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

Segítségnyújtás a társaknak. 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 

gyakorlatainak bemutatása. 

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos 

használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó 

képessége közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi 

és környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és 

betartása.  
A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. 

. 

 

A 7. évfolyamba lépéshez szükséges minimum követelmények 



 
A diákok által értelmezett és használt terminológia jelentős bővülése, különösen a 

sportági alapképzés és a képesség- fejlesztés területén. Erősödő önfegyelem a saját 

gyengeségek legyőzésében, a gyakorlásban, a versengésben és az edzésben. A 

sportágakra jellemző alaptechnikák,  mozgásstílus pontos rögzítése. A rendszeres 

mozgás, egészséges életmód, versenyzés sportteljesítmény kategóriáknak elfogadása a 

mozgásterület alapvető értékeiként.   



7-8. ÉVFOLYAM 
 

 

Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1–

4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul meg 

5. évfolyamtól az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex 

készség- és képességfejlesztés. A tulajdonképpeni sportági képzés az 5. évfolyamon kezdődik 

meg, és teljesedik ki a 8. évfolyamra, mindvégig szem előtt tartva a motoros teljesítmény két 

alapvető összetevője – a mozgáskészség és motoros képesség – szükségszerű összhangjának 

megteremtését. A Nemzeti alaptanterv testnevelés és sport műveltségterület célkitűzéseinek 

megvalósításához 5–8. évfolyamon az örök értékeket képviselő tradicionális sportágak mellett 

a tanulók érdeklődését kiváltó újszerű sport-, illetve testgyakorlati ágakra helyezzük a 

hangsúlyt. A javasolt tartalmak feldolgozása igényes és sokoldalú mozgáskultúrával, magas 

szintű cselekvésbiztonsággal ruházza fel a tanulókat. Olyan tudásról van szó, melynek 

előnyeit észrevétlenül élvezik a mindennapok cselekvéseiben, motoros és motivációs bázisa a 

rekreációs célú sporttevékenységeknek, és nem utolsó sorban utat mutat, és utat nyit a 

tehetségesek előtt az élsport világába. Ez az életkor kiemelkedő szerepet játszik a testnevelés 

és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény 

megalapozásában. Ebből a prioritást élvező szempontból a tartalom megjelenési formái és a 

hozzájuk kapcsolódó módszerek is kulcstényezőnek számítanak. Az 5–8. évfolyamra 

összeállított kerettanterv a sportági, illetve testgyakorlati ágak pszichomotoros tartalmai 

mellett különös gondot fordít a tudatosítást elmélyítő, az informáltságot gazdagító, ezáltal a 

kognitív szférát érintő elméleti ismereteknek – természetszerűleg szoros összefüggésben a 

motoros tartalommal. Így a tartalom szerves részei a személyi higiénével, a balesetek 

megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, a sport- és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos 

alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az életkorhoz igazított élettani ismeretek, a tudatos 

tanulást segítő cselekvési, biomechanikai, edzéselméleti elvek, módszerek stb. Az elméleti 

tudásanyag része továbbá az egészséggel, az életmóddal, azaz a test kulturálásával 

kapcsolatos ismeretek köre.  

A testnevelésóra minden mozzanata a felső tagozatban is magában rejti az erkölcsi 

tulajdonságok fejlesztésének lehetőségét. A játék- és viselkedésszabályok betartatásával a 

szabálykövető magatartást alapozzuk meg. De ez csak meggyőző pedagógiai tevékenység 

eredményeként valósulhat meg. Cél beláttatni azt, hogy a szabályok az egyén és a közösség 

érdekeit egyaránt szolgálják. Így élvezhető minden játék, a játék- és versenyszabályok 

tisztelete biztosítja az egyenlő feltételeket. Ilyen körülmények között az adott cél mindenki 

számára elérhető. Az erkölcsi fejlődést szolgálja a fair play fogalmának megismerése, az 

igazságosság elvének elfogadása és annak gyakorlatba ültetése, a kötelességteljesítés, a 

szorgalmas munkavégzés és a mások teljesítménye iránti felelősségérzet elismerése. Ide 

kapcsolhatók a felelősségvállalás másokért fejlesztési terület elvárásai. A motoros közeg 

természete megkívánja a társakkal való együttműködést, de együttnevelés esetén a 

közösséghez tartozó fogyatékkal élő társaknak történő segítség is erkölcsi kötelesség. Hazánk 

gazdag a nemzetközi sportsikerekben. A sportéletünk sikereinek és kiemelkedő 

sportembereink megismerése a nemzeti öntudat és hazafias nevelés erős érzelmeket is 

megmozgató eszköze. Ez a témakör minden tanulót megérinti, és büszkeséggel tölti el, nem 

beszélve a sportban tehetséget mutató tanulókról. Esetükben már az 5. évfolyamtól kezdve 

lehetőség nyílik a pályaorientáció megalapozására. Nincs is talán több olyan 

műveltségterülete a közoktatásnak, amely hatékonyabb terepe lenne a demokráciára 

nevelésnek. Az erőszakmentesség, az agresszió elvetése és a konfliktusok normális kezelése 

alapvető elv és gyakorlat a testnevelésben ezen az iskolafokon is. A közös célért való 

együttműködést kínálja a motoros oktatás megannyi szituációja. Az erőszakmentességet 



szolgálja a testnevelés azzal is, hogy már az 5. évfolyamtól kezdve felhívja a figyelmet a 

sporteseményekhez kapcsolódó agresszióra és elítéli azokat, a médiában megjelenő formái 

esetében is. Szembesülni önmagunkkal, reális testképet és énképet kialakítani szinte 

lehetetlenség lenne a motoros cselekvések végrehajtása és átélése nélkül. A motoros 

teljesítmény külső értékelése még nagyon fontos pedagógiai módszer ebben az életkorban. De 

a 7–8. évfolyamra az önértékelés, a belső értékelés szerepe egyre inkább felértékelődik. 

Önkritikai és kritikai érzékük eredményeként ebben az életkori szakaszban már határozott 

véleményt tudnak megfogalmazni saját és társaik teljesítményéről, illetve magatartásáról. A 

testi és lelki egészségre nevelés értékei egybeforrnak a testnevelés és sport műveltségterület 

célrendszerével. Bár a nevelési terület feladatainak megoldásából minden közoktatási 

tantárgynak ki kell venni a részét, a testnevelés deklaráltan és rejtett tantervi hatásként is 

záloga a feladatok realizálásának, az életkori szakasz sajátosságainak megfelelően. Szorosan 

ide tartoznak azok a sport és a környezet kapcsolatát tartalmazó, a környezettudatosságot 

szolgáló információk, amelyre a szabadtéren történő sportfoglalkozások adnak lehetőséget. A 

kerettanterv szerkezeti egységei révén a motoros tanulás komplexitását tükrözi ezen az 

iskolafokon is. Motoros képességek, motoros készségek egymással szerves és funkcionális 

kapcsolatban fejlesztendők. Ezt a két összetartozó elemet játékos, élményt nyújtó 

módszerekkel és célszerű szakpedagógiai instrukciókkal realizáljuk, valamint hozzáadunk az 

életkornak, értelmi képességeknek megfelelő elméleti ismereteket, akkor a sikeres tanulás, a 

hatékony motoros oktatás stratégiáját valósítjuk meg. Ezzel megismertetjük a tanulókat az 

eredményes tanulás alapvető technikáival, és felkészítjük őket az önálló testkulturális 

művelődésre. 

A fejlesztési területek feladatainak fentebb bemutatott megvalósításával sikeresen 

munkálkodunk a hatékony, önálló tanulás, valamint a szociális és állampolgári kompetencia 

kialakításán.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése döntően két módon valósul meg az 5–8. 

évfolyam testnevelés oktatása keretében. Meghatározó eszköz a szaknyelvi terminológiai, 

valamint a testkulturális ismeretek koncentrikusan bővülő körének igényes közvetítése a 

testnevelő tanár által. De nem elhanyagolható a kommunikációs kompetencia fejlesztése 

szempontjából a szűk értelemben vett szakmai közléseken túl, a tanár-tanuló kommunikáció 

milyensége, illetve a tanulók kommunikációs lehetőségeinek biztosítása. Erre alkalom nyílik a 

tanórákon többek között a hibajavítás, a saját és más teljesítményének értékelése, a 

játékszituációk megbeszélése, a győzelmek-vereségek okainak feltárása, az egymásnak 

nyújtott segítségadás stb. keretében. Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben 

végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitottság 

kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztésére a testnevelés és sport 

természetéből adódóan ebben az életkori szakasz is számtalan lehetőséget tartogat. Elég csak 

a különböző foglalkoztatási formákban történő munkavégzésre gondolni. A testnevelési 

játékok, sportjátékok csapatainak megszervezésében, tevékenységükben, a tanórai versenyek 

lebonyolításában való részvétel is önálló feladat megoldását várja el a tanulóktól. Tanórán és 

tanórán kívüli foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a 

képességeinek, ambícióinak leginkább megfelelő reszortot, illetve feladatot. A kompetenciák 

és a fejlesztési területek összefüggéseire jellemző, hogy ennek a kompetenciának a fejlesztése 

egyúttal az erkölcsi fejlődést, a demokráciára nevelés, az önismeret és a társas kapcsolati 

kultúra fejlesztését, a felelősségvállalást másokért az önkéntességet és még a pályaorientáció 

nevelési területek céljait is szolgálják.  

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és 

mozgásmodellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Már az 5. 



évfolyamtól kezdve nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítés, a végrehajtás minőségére, 

mert ezek egyrészt az eredményesség mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai 

lehetnek. Egy szemre is szép tornaelem vagy labdás megoldás nagy hatással van az egyénre és 

a társakra egyaránt. Az esztétikai élmény átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és 

fokozza a testnevelés iránti érdeklődést már ezen az iskolafokon is. 

 

7. évfolyam 

 

Az éves óraszám felosztása 

Óraszám: 180 óra/év 

  5 óra/hét 

 

 Témakör Óraszám 

1. Természetes és nem természetes mozgásformák 17 óra 

2. Úszás és úszójellegű feladatok 12 óra 

3. Sportjátékok 45 óra 

4. Atlétikai jellegű feladatok 31 óra 

5. Torna jellegű feladatok 30 óra 

6. Alternatív környezetben űzhető sportok, ütős játékok 25 óra 

7. Önvédelmi és küzdő feladatok 20 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

17 óra  

Előzetes tudás 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

A tanult rend-, illetve gimnasztikai gyakorlatok folyamatos, pontosságra 

törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés végrehajtása. 

Az autogén tréning alapfokú gyakorlatainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.  

Öntevékenyen részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát szolgáló új 

térformák, alakzatok kialakításában. 

Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása. 

Motoros tesztekkel mérhető fejlődés a kondicionális képességekben. 

A gimnasztikai gyakorlatok, gyakorlatsorok zenével összhangban történő 



végrehajtása. 

A kreativitás kinyilvánítása önállóan összeállított gimnasztikai 

gyakorlatfüzérrel.  

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati 

összefüggés egyszerű magyarázata. 

Igényesség a harmonikus, szép testtartás kialakításában. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek bővülése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. 

A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Alakzatfelvételek járás és 

futás közben, a lépéshossz és a járás sebességének változtatásával. 

Ellenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások 

ellenvonulásban. 

 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, 

szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal és 

versengésekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapformájú 

szabad-, társas- szer és kéziszer-gyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, 

karika-, ugrókötél-, gumikötél stb.). Nyújtó-, lazító hatású, 

állóképességet fejlesztő 8 16 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet 

tartalmazó szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és 

levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal végrehajtva, önálló 

tervezéssel is. Zenére végzett összefüggő gimnasztikasor. Egyszerű 

légző és relaxációs gyakorlatok. A testtartás javítását szolgáló ízületi 

mozgékonyságot és a törzs erejét növelő gimnasztikai gyakorlatok. 

 

Képességfejlesztés 

Az alapállóképesség fejlesztése és a keringés fokozása zenére történő 

futásokkal és futás közben végzett feladatokkal. A kar- és a láb 

dinamikus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a 

kreativitás és a kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése zenére 

végzett gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. A testtudatot alakító, koordináció- és 

fittségfejlesztő szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, 

kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok 

testtartásjavító feladatokkal. 

 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, a gerinc 

izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását 

biztosító eszközökkel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai 

rendellenességei ellen ható gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 



vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagának felhasználása. Relaxációs 

alapgyakorlatok: (autogén tréning, progresszív relaxáció). Motoros, 

illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az általános bemelegítő gyakorlatok összeállításának szempontjai és a 

bemelegítő blokkok főbb élettani hatásai. 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák 

jelentősége a bemelegítés és az edzettség szempontjából. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő funkcionális erősítő gyakorlatok 

ismeretei és végrehajtásuk szempontjai. 

Az erősítés és nyújtás kapcsolata, alkalmazásuk módszerei. Az 

ellenjavallt gyakorlatok indoklása. 

Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az 

egészségmegőrzésben. Az autogén tréning és progresszív relaxáció 

értelmezése. 

Az izomegyensúly fogalmának feltárása. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatok információk. A tudatos 

higiénés magatartás ismérvei.  

Az edzettség értelmezése és a rendszeres fizikai aktivitás 

szerepe az edzettség megszerzésében és az egészségtudatos 

magatartásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, 

egészségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív relaxáció, 

ellenjavallt gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, 

időtartam, edzhetőség.  

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátításában 

alkalmazott testnevelési játékok és játékos feladatok aktív és 

értő végrehajtása. 

A sportjátékok alapvető technikai készletének elsajátítása. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, 

eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására. 
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon, 

vagy egyéb szervezeti formában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása testnevelési 

játékokban és a sportjátékban. 

A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új elemek elsajátítása, 

és alkalmazása.  

Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldásában. 

A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő alkalmazása. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.  

Konfliktusok esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése 

és indokolása. 

A sportjátékokat kísérő sportszerűtlenségek, deviáns magatartások helyes 

megítélése.  

A sportjátékok magyar történetének kiemelkedő korszakai és 

személyiségei, valamint a világ élvonalába tartozó nemzetek 

megismerése. 

A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása.  

Az egyéni adottságokhoz és a megszerzett képességekhez igazodó 

sportjáték- tudás kialakulása, rekreációs célú vagy versenysport igényű 

alkalmazás elősegítésére.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább három labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, 

cselezés; cselezés induláskor és futás közben. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok 

(normál méretű labdával). Labdavezetés: Labdavezetés 

félaktív, aktív védővel szemben játékos formában. Megállás, 

sarkazás, labdavezetésből kapott labdával változatos 

körülmények között. Megállás, sarkazás önpasszból és kapott 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, 



labdával, meghatározott helyen és időben. Kosárra dobások: 

labdavezetés, fektetett dobás. Lepattanó labda megszerzése 

után kosárra dobás. Fektetett dobás labdavezetésből, illetve 

kapott labdával ráfordulással. Közép távoli dobás helyből. 

Átadások, átvételek: Átadás különböző irányba és távolságra, 

mozgás közben, kétkezes mellső átadással, pattintva is. Páros 

lefutás egy védővel. Gyors indítás párokban. 
Taktikai gyakorlatok: 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó 

védése. Labdavezető játékos védése; védekezés a labdavezetést 

befejező és a még labdát vezető támadóval szemben.  

Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, félaktív és aktív védővel; 

létszámfölényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások. 1:1 elleni 

játékadogatóval. Létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés  

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda 

nélküli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. 

Koordinációs képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a 

pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 

kényszere okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A 

komplex képességfejlesztéssel hozzájárulás az edzettség és fittség 

szervi megalapozásához. A kognitív képességek fejlesztése 

(helyzetfelismerés, kreativitás, anticipáció stb.) az üres helyek, az 

előnyök felismerése, az ellenfél általi akadályoztatás kezelése, a célba 

találás, az összjátékban való részvétel eredményeként. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének 

tökéletesítése, valamint a játékelemek begyakorlása játékos 

feladatok és testnevelési játékok alkalmazásával. 

Kosárlabdázás labdavezetés nélkül, könnyített szabályokkal, 

a szabályok bővülő körének beépítésével. Kosárra dobó 

versenyek. Részvétel az iskolai mini kosárlabda 

bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás-nevelés 

elősegítése.   
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos, 

körültekintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a 

sportszerűség szabályainak szem előtt tartásával. Sikeres tanulás 

biztosításával a kosárlabdázás megszerettetése, hozzájárulás a fizikai 

rekreációs sportágválasztáshoz. 

 

Röplabdázás 

Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek 

tökéletesítése: Az alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés és alsó 

egyenes nyitás gyakorlása egyéni, páros és csoportos 

gyakorlatokban. 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 



Kosárérintés változatai: kosárérintés előre-hátra, alacsony és 

közepesen magasra elpattanó labdával. Kosárérintés célba, 

földre tett karikába, kosárba, különböző magasságú zsinór 

felett. 

Felső egyenes nyitás. a mozgás végrehajtása a labda 

megütése nélkül, egyénileg a fallal szemben a labda 

megütésével; párokban a zsinór/háló felett. A nyitás 

végrehajtása a zsinórtól növekvő távolságra. 

Felső egyenes nyitás-nyitásfogadás. A felső egyenes nyitás 

és az alkarérintéssel történő nyitásfogadás gyakorlása 

csoportokban, forgással. 

Egyenes leütés: a mozgássor gyakorlása labda és zsinór 

nélkül, majd zsinórnál tartott, illetve pontosan dobott 

labdából. 

Taktikai gyakorlatok. Támadási alapformák. Helyezkedés 

támadásnál. Az ütés és a sáncolás fedezése. 

Képességfejlesztés 

Labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagáló 

képesség, gyorskoordináció, ritmusérzék, differenciális 

mozgásérzékelés, téri tájékozódás, és egyensúlyozás) a 

testrészek különböző felületeivel történő érintésekkel 

egyénileg, párokban és csoportokban. Az egyensúlyozó és 

téri tájékozódó képesség fejlesztése csoportokban végzett 

alapérintéseket tartalmazó gyakorlatokkal, fordulatok és 

helycserék végrehajtásával. 

Az erő-állóképesség fejlesztése az egyenes leütés és a 

sáncolás többszöri és folyamatos végrehajtásával. 

Mozdulatgyorsaság fejlesztése dobott labdák elérésére 

törekvéssel különböző kiinduló helyzetből.  

Játékok, versengések 

Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek 

eredményességének javítása testnevelési játékok, játékos 

feladatok alkalmazásával. 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott 

érintési módokkal, a tanult érintések beiktatásával. 

Versengések egyénileg és párokban különböző érintésekkel. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 

technikai készletének valamint egyszerűsített játékformáinak 

elsajátítása 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda 

nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek, le- és visszaforgások. 

Ütközések. Sáncolás helyben, mozgással talajon és felugrással. Résekre 



helyezkedés. Esések-tompítások. 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények 

között irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés. Labdás cselek: 

indulási-átadási lövő cselek. Átadások: test előtti átadások, oldalról és 

hátulról érkező labda elkapása.  

Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból, 

passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Átlövés felugrással is. 

Kapura lövések cselezés után.  

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok 

gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. 7 

méteres védése. 

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus 

átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és 

csapattaktika: 1.1; 2:1; 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Védekezés 

emberfogással, 6:0-s. Üres helyre helyezkedés. Védőtől való 

elszakadás. Melléállásos elzárás. Gyors indítások. Lerohanásos 

támadás rendezetlen védelem ellen. Ötletjáték. Támadásból 

védekezésbe való gyors visszahelyezkedés. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra 

jellemző feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív 

gyakorlásával; mérkőzések játszásával. A labdás koordináció 

kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat 

bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A 

szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív 

gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális és 

koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás az 

edzettség és a fittség szervi megalapozásához.  

Játékok, versengések 

A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, 

valamint a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és 

testnevelési játékok alkalmazásával. Célba dobó versenyek; 

kézilabdajáték a szabályok fokozatos bővítésével. Részvétel 

az iskolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás 

nevelés elősegítése. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek szabályos 

és körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás 

megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai 

rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. A 

szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 
Labdarúgás 



Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és 

belső csüddel, különböző alakzatban. Labdahúzogatás, -görgetés 

haladás közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek 

mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő 

távolságra, irányváltoztatással. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: 

talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező 

labda átvétele belsővel. Labda toppolás. Rúgások: belső csüddel, teljes 

csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 

megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával, különböző 

irányból érkező labdával. Dekázás: haladással, irányváltoztatással. 

Dekázás csoportosan csak lábbal, csak fejjel. Fejelés: előre, oldalra, 

különböző irányból érkező labdával. Fejelés felugrással. Cselezés: 

testcsel, labdavezetésből labda elhúzása oldalra, labdaátvétel testcsellel. 

Átadócsel, rúgócsel, rálépéssel, hátra húzással. Szerelés: alapszerelés- 

megelőző szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Helyezkedés a 

támadó és a kapu közé, a labda elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás 

szabályosan.  

Kapusmunka: guruló- és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás 

állított, lepattintott labdával, helyezkedés, erős lövés megfogása, lábbal 

védés, kidobás. 

Taktikai gyakorlatok: Gyors támadásba felfejlődés és visszarendeződés. 

„Poszt” vagy „udvaros” gyakorlás. Helyezkedés. Emberfogás poszt 

szerint. Támadásban a védőtől való elszakadás, üres helyre 

helyezkedés. Váltás védelemben. A támadások súlypontjának 

változtatása rövid és hosszú átadásokkal. Egyből játék. 4:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai 

készletének variálásával, intenzív, nehezített körülmények 

közötti nagyobb ismétlésszámban történő végrehajtásával. A 

komplex képességfejlesztést szolgálja a technikai elemek 

sajátos ritmusának-dinamikájának kialakítása, valamint azok 

változatos, egyre bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, 

összjátékkényszer, ellenféljelenlét stb.) mellett történő 

gyakorlása. A szervezet edzettségének, fittségének növelése 

a szabadtéren, különböző évszakokban és időjárási 

viszonyok közötti gyakorlással, mérkőzések játszásával. 

Játékok, versengések 

A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő 

játékos feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz 

meghatározott szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 

labdával. 2:1 elleni játék. 
Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és 

csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai 

kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó sportág-

specifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai- taktikai 



játékelemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. A labdarúgásban 

különösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és 

gyakorlatai a sérülések, károsodások prevenciója érdekében. A 

szervek-szervrendszerek működésének fejlesztése a szabadtéren, 

különböző évszakokban és időjárási viszonyok között végzett sportág-

specifikus motoros cselekvésekkel. Az élményszerű játékkal és a 

sokoldalú játéktudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékokban a kibővített játékelem-repertoár technikai 

végrehajtására, a hibajavításra, a taktikai megoldásokra és hozzájuk 

kapcsolódó játékszabályokra vonatkozó ismeretek. 

A játék kiteljesítését szolgáló egyéni- és csapattaktikai ismeretek. 

A sportjátékszabályok körének bővítése és a képzettséghez igazodó 

játékvezetési ismeretek. 

A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és alapvető fejlesztési módszerek. 

A csapatjátékok szerepe az együttműködés, a társas készségek 

kialakításában, a közösségi sikerek átélésének lehetőségeiben. 

A sportszerűség, a fair play és a szabálykövető magatartás fontossága a 

sportjátékokban. A sportolói és a szurkolói magatartás pozitív és 

negatív vonásai, a sporteseményekhez kapcsolódó durvaságok, az 

agresszió helyes értelmezése.  

A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 

A világ élenjáró nemzetei a sportjátékokban. 

A sportjátékok rekreációs célú felhasználási lehetőségei és szerepe az 

egészséges életmód kialakításában. 

A sportjátékokkal kapcsolatos balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási 

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

„Félaktív”, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, 

ráfordulás, befutás, páros lefutás, 1:1, 2:1, 3:2. elleni játék, létszámfölényes 

helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, feladás, sáncolás, 

támadási alapformák, ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 elleni játék. 

Ütközések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, önszöktetés, 

átlövés, bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, betörés, gyorsindítás, kitámadás, 

halászás, elzárás, lerohanás. Átadócsel, rúgócsel, labda toppolás, emberfogás, 

védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés, egyből játék, partdobás, 

sportágspecifikus bemelegítés, deviancia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok  

Órakeret 

31 óra  

Előzetes tudás 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban jártasság. 

A rajtok mozgáselemeinek végrehajtása az indítás jeleknek 

megfelelően.  

A futómozgás technikájának alkalmazása a vágta, illetve a 

tartósfutásban. 



Tapasztalat a nekifutás távolságának és sebességének 

megválasztásában. 

Kislabdahajítás. 

A kar- és láblendítés szerepe az el- és felugrások 

eredményességében. 

Az atlétikai versenyek lényeges szabályai. 
Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő elsajátítása és a 

versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása. 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető fejlődés elérése.  

A vágta-, a tartós-, valamint a váltófutás technikájának a mozgásmintához 

közelítő bemutatása. 

Ugrásoknál az optimális nekifutás, valamint az erőteljes kar- és láblendítés 

kialakítása.  

A hajításnál, lökésnél a lendületszerzés és kidobás összekapcsolása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségek ismerete.  

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.  

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. 

Térdelőrajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-

es távon. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és 

versenyek alkalmazásával 30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a 

táv fokozatos növelésével. Váltófutás váltózónában, egyenesben, 

játékosan és versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós futás a táv és 

az intenzitás növelésével. Futás feladatokkal, akadályokkal, átfutás 

akadályok felett. Futóiskolai gyakorlatok.  

 

Szökdelések, ugrások 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. 

Helyből távolugrás. Távolugrás guggoló vagy lépő technikával. A 

nekifutás, az elugrás és a talajérés iskolázása (elugró sávból). 

Magasugrás átlépő és guruló technikával. A nekifutás és a felugrás 

iskolázása.  

 

Dobások 

Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött- és füles labdával, célba is. Vetés füles labdával 

zónába vagy célba, egy és két kézzel. Kislabdahajítás helyből, 

nekifutással hármas lépésritmusból. Kislabdahajítás célba. Súlylökés 

Ének-zene: 

ritmusgyakorlatok, 

ritmusok. 

 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Informatika: 

táblázatok, grafikonok. 

 

Földrajz: 

térképismeret. 



helyből és becsúszással. Vetés füles labdával távolba és célba,. Vetés 

tömött labdával, két kézzel két oldalra.  

 

Képességfejlesztés  

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A 

reakció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal. 

Az idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. 

Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel 

végzett futásokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő 

intenzitású tartós futással. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő 

fejlesztése szökdelő és ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint sorozat el- 

és felugrásokkal. A dobóerő és dobóügyesség fejlesztés tömött- és 

füles labda dobásokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban 

elérhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok és 

testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai 

versenyszámokban lebonyolított versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása növeli a 

mindennapi cselekvések és feladathelyzetek biztonságos megoldását. 

Az életkori periódushoz igazodó arányos és harmonikus erőfejlesztés 

elősegíti az atlétikus versenyszámok eredményes elsajátítását és rögzíti 

a biomechanikailag helyes testtartást. A futások különböző formáinak 

és különböző terepen történő végzése cselekvésmintát szolgáltatnak a 

szabadidőben és különböző terepen végzett tartós futások, kocogások 

számára. Levezetés, a szervezet lecsillapítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A rajtolás sikerében kiemelt szerepet játszó indulás utáni fokozatosan 

növekvő és gyorsuló lépések, a lábak és a karok aktív munkájának 

tudatosítása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségek. 

Az „aktív elugrás” értelmezése. 

Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges 

erőfajták, információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, 

károsodását okozó erőedzésekről. 

A mozgáskoordináció szerepének tudatosítása az állóképességi és 

gyorsasági teljesítményekben. 

Az akarati tényezők szerepe az állóképességet igénylő 

teljesítményekben   

Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről. 

Ismeretek a tartós terhelések hatásáról a keringési rendszerre, a szervek 

és szervrendszerek szabályozására, működésük gazdaságosságára és a 

tanulásban érvényesülő teljesítőképességre. 

Az atlétikai képzéssel pozitív magatartásbeli tulajdonságok fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas 



fogalmak lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, reagáló-gyorsaság, vágtagyorsaság, 

aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

A testtömeg uralása szükséges segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos 

végrehajtása. Kötélmászás a képességnek megfelelő 

magasságig. 

Egyensúlygyakorlatok a képességnek megfelelő magasságon, 

szükség esetén segítségadás mellett. 

Az aerobik alaplépésekből 2 4 ütemű gyakorlat, egyszerű 

kartartásokkal és kargyakorlatokkal zenére is. 
A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemei.  

Technikailag helyes járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések. 

Hibajavítás. 

Balesetvédelem.  

Segítségnyújtás a társaknak.  

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség a helyes testtartás 

kialakítására, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

megteremtésére. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló 

összeállítása, összekötő elemek alkalmazásával.  

A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon. 

Az aerobik gyakorlatok végrehajtásában kreativitásra és igényes 

kivitelezésre törekvés.  

Az aerobik gyakorlatok zenével összhangban történő végrehajtása. 

A figyelemkoncentráció, az önkontroll és a kitartó képesség fejlődése. 

Önállóság, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna (talajtorna, szertorna) 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása 

kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások: 

Támlázások előre, hátra, oldalra, mellső, hátsó 

fekvőtámaszban haladással is. Mellső és mély 

fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Akadályok leküzdése 

támaszfeladatokkal. Gurulóátfordulások előre, hátra, 

különböző kiinduló helyzetből különböző befejező 

helyzetbe. Gurulóátfordulások sorozatban. Fejállás 

különböző kiinduló helyzetből, különböző lábtartással és 

lábmozgással. Mellső mérlegállás. Fellendülés kézállásba 

bordásfalnál, segítséggel és segítség nélkül. Fellendülés 

futólagos kézállásba, gurulás előre. Repülő-guruló átfordulás 

néhány lépés nekifutásból (fiúknak). Kézen átfordulás 

oldalra. Összefüggő talajgyakorlat. Csúsztatás nyújtott 

ülésből hasonfekvésbe és vissza (lányoknak). Vetődés 

mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúknak). 

Ugrószekrény széltében (lányoknak: 3 4 rész, fiúknak: 4 5 

rész): guggolóátugrás. Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 

3 4 rész, fiúknak 4-5 rész): gurulóátfordulás a szekrényen 

talajról elugrással; felguggolás, leterpesztés. 

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése 

függésfeladatokkal. Mászás kötélen/rúdon. Függeszkedési 

kísérletek bordásfalon felfelé és lefelé. Vándormászás. 

Függeszkedési kísérletek kötélen (fiúknak). Magas gyűrű 

(fiúknak): alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre 

zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó 

lefüggésbe; homorított leugrás hátra, lendületből. Érintő 

magas gyűrű (lányoknak): lendületek előre-hátra; fellendülés 

lebegő függésbe; zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; 

függésben lendület hátra, homorított leugrás. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Magas gerendán, ferdén 

elhelyezett padon: természetes és utánzó járások, futások, 

fordulatok. 1 m-es gerenda (lányoknak): Járások előre, hátra, 

oldalt különböző kartartásokkal. Érintőjárás; hármas lépés. 

Járás guggolásban. Mérlegállás. Függőleges repülés 

különböző kiinduló helyzetből.  
 

Aerobik (lányoknak, fiúknak) 

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással, forgással és 

karmunkával; komplett gyakorlatlánc (koreográfia); zenére történő 

duplázás; aszimmetrikus koreográfia. 

 

Ugrókötélgyakorlatok (lányoknak, fiúknak) 

Lengetések: oldalt lengetés; elől lengetés; fent lengetés; „fűnyíró”; 8-as 

figura. 

Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és hátra 

kötélhajtással állóhelyben és haladással; futás mindkét láb alatt történő 

áthajtással; helyben futás a joggoláshoz hasonló lábmunkával. 

Kombinációk: oldalt lengetés egyik oldalra, majd páros lábon 

szökdelés közben kötéláthatás előre, ezt követően oldalt lengetés másik 

oldalra; ugyanez hátra kötélhatással. 

Fizika: az egyszerű 

gépek működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

egyensúly, reakcióerő, 

hatásidő; egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, 

guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus 

koreográfia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, 

statikus nyújtás, szenzitív életkori szakasz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Alternatív környezetben űzhető sportok, ütős 

játékok 

Órakeret 

25 óra  

Előzetes tudás 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikái. 

A tanult sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos 

használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó 

képessége közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben sportok egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályai. 
A mostoha időjárási feltételek melletti testmozgás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal a 

tematika továbbtervezése.  

A játék- és sportkultúra gazdagodása a szabadidőben szórakozást és a 

játékélményt nyújtó új sportágak mozgásanyagának megismerésével.  

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágak és népi 

hagyományokra épülő sportolási forma elsajátítása. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

A szabadban végzett mozgások jelentőségének belátása. 

A környezettudatosság fontosságának elismerése. 

A természeti/környezeti hatásokkal szembeni alkalmazkodó, ellenálló 

képesség növekedése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításával. 

A szabadidőben rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti pozitív 

beállítódás fokozódása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, 

feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok havon és 

jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek.  

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 

Korcsolyázás (az 5-6. évfolyamos tudásanyag bővítése) 

Siklások: egy lábon kapaszkodással, majd önállóan; váltott lábbal, 

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 



ellökéssel; guggolásokkal. 

A korcsolyázás technikai alapjai: elrugaszkodás, pihenés, 

támaszhelyzet. Rajtolás.  

Előrekorcsolyázás egyéni és páros gyakorlatokban: a 

jégpálya hosszában, keresztben, körben; szlalom 

korcsolyázás; jobb és bal lábon siklással; egymás tolásával. 

Előrekorcsolyázás, az optimális sebesség után váltott lábon 

siklások. Váltott lábon siklások, a lengő láb előre és hátra 

lendítésével. Előrekorcsolyázó gyakorlatok csoportokban.  

Hátrakorcsolyázás: lépegetéssel hátrafelé; állásban, 

guggolásban; folyamatosan. Ívben korcsolyázás: tárgyak, 

társak megkerülése lendületes korcsolyázással. Koszorúzás 

előre: szlalom korcsolyázás tárgyak, társak között; 

koszorúzás nyolcas alakzatban; koszorúzás kijelölt kör 

kerületén. Megállás. Hátrakorcsolyázás egyenes vonalon és 

körben. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli kanyarodással - 

versenyszerűen is. Koszorúzás hátra. Fordulatok jobbra, 

balra. 
 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is 

gyakorolható) 

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák 

kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett 

adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

Az eddig tanult technikai elemek gyakorlása, támadó- és védekező 

taktika fejlesztése.  

Több pontra történő játék, megkötéssel és megkötés nélkül, amerikai 

páros.  

Vastagabb soft ütő használata. 

Játékvezetési ismeretek.  

 

Tenisz 

A tanult technikai elemek továbbfejlesztése. 

Új ütéstechnikák és a lábmunka fejlesztése. 

Ejtett ütések, átemelések, röpték és leütések. 

Támadási formák, a fogadó feladatai. 

Játék a hálónál és az alapvonal közelében. 

Páros játék, felállási módok. 

Játékvezetési ismeretek. 

 

 Tollaslabda 

A tanult technikai és taktikai elemek gyakorlása. 

A technikai és taktikai elemek alkalmazása páros játékban. 

Osztályon belüli versenyzési alkalmak biztosítása. 

A sportág alapvető mozgásanyagának megismerése. 

Játékvezetési ismeretek. 



Iskolai és diáksport versenyek . 

 

Nordic Walking (NW) 

Technikai elemek: A Nordic Walking alaplépése, a diagonál lépés 

elsajátítása (az ellentétes kar és láb mozgásának összehangolása). A 

bot aktív és funkcionális használata (lendületet ad, elősegíti az 

erőkifejtést, egyensúlyt biztosít). Az alaplépés automatizálása 

különféle terepviszonyok között (puha, kemény talaj, emelkedő, lejtő 

stb.). Gyaloglólépés, futó és ugró alaptechnikák. 

 

 

Képességfejlesztés 

A korcsolyázás alaptechnikai elmeinek gyakorlásával az 

alapállóképesség, a lokomotoros gyorsaság, az alsó végtag erejének, 

valamint a koordinációs képességek közül kiemelten az egyensúlyozó 

képesség fejlesztése.  

Az asztalitenisz játékhoz szükséges koordinációs képességek 

fejlesztése játékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának 

gyakorlásával. A láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös 

tekintettel az asztalitenisz sportág igényeire.  

Nordic Walking: Sokoldalú motoros képességfejlesztés (állóképesség, 

erő, koordináció, mozgékonyság, gyorsaság), az NW-alaptechnika 

gyakorlásával. A NW időjáráshoz és környezeti feltételekhez igazodó 

bemelegítő és nyújtógyakorlatai.  

Turul: A nyári időszakban a szabad levegőn történő testmozgással, a 

természet erőinek felhasználásával az edzettség fokozása. 
 

Játékok, versengések  

Korcsolyázás: Játékos rajtolási és megállási gyakorlatok: 

rajtolás, megállás meghatározott vonal előtt és mögött. 

Ívben korcsolyázás tárgyak, társak megkerülésével. 

siklóversenyek, korcsolyaversenyek 30 és 60 méteren, 

időmérésre. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli 

kanyarodással, versenyszerűen. 
Asztalitenisz: Labdapattogtatás az ütő tenyeres, illetve fonák oldalán 

különböző testhelyzetben, állóhelyben és járás közben - ügyesebb és 

ügyetlenebb kézzel. Ütögetés a falra, illetve párokban - ügyetlenebb 

kézzel is. Játékos ütögetés, pattogtatás, egyensúlyozás állomásokon, 

mindkét kéz igénybevételével. Ütögetés az ütő tenyeres és fonák 

oldalát váltogatva. Szervák célba - versenyszerűen. Rövidített, illetve 

szabályos játszmák. 

Turul: ütögetések és nyitások különböző méretű és felületű célba. 

Egyéni, páros és vegyes páros játszmák mérkőzésszerűen.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

megismerése, jártasság szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, 

ellenálló- és alkalmazkodó képességének fokozása a természeti és 



környezeti hatásokkal. Az egészséges életmóddal kapcsolatos 

tudásanyag bővítése, a környezettudatos magatartás formálása. Az új 

sportági mozgásformák megismerésével a motoros 

cselekvésbiztonság növelése, technikailag helyes elsajátításukkal a 

balesetek megelőzése. A technikai gyakorlatok káros kivitelezése 

következményeinek tudatosításával prevenciós ismeretek átadása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A pszichomotoros tartalmakhoz tartozó információk az önálló és 

tudatos tanulás, gyakorlás elősegítésére. 

A választott aktivitás kellékei, játék- és versenyszabályai. 

A válsztott aktivitás helyes kivitelezésével és a testi épségre káros 

mozdulatokkal kapcsolatos ismeretek. Információk az 

sporteszközökről, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő 

öltözékről  

Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási 

körülmények között történő sportolás egészségvédő hatásairól.  

A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai. 

A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át tartó 

fizikai aktivitás alapismeretei.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

előre- és hátrakorcsolyázás, koszorú; tenyeres adogatás, tenyeres kontraütés, 

fonák adogatás, fonák kontraütés, fonák droppütés, tenyeres droppütés, fonák 

nyesett adogatás, tenyeres nyesett adogatás, alapszerva, Nordic Walking, 

diagonál lépés, Turul, egészségvédő hatás, rekreáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 

Órakeret 

20 óra  

Előzetes tudás 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák. 

Grundbirkózás alaphelyzetek, kitolás és a kihúzás. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatai. 

Néhány egyszerű önvédelmi fogás. 

A test-test elleni küzdelem. 

Az érzelmek és az agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A grundbirkózás további technikájának, szabályainak elsajátítása és 

gyakorlatban történő alkalmazása. 

Az önvédelmi módok megismerése és gyakorlatainak kontrollált 

végrehajtása. 

Különböző eséstechnikák biztonságos végrehajtása társ 

közreműködésével is. 

Leszorítástechnikák és leszorításból történő szabadulások megismerése. 

Állásküzdelem kialakítása a dzsúdó elsajátított dobásaival. 

Veszélyes helyzetek, fenyegetettség felismerése, viselkedésminták 

elsajátítása a fenyegetettség elkerülésére.  

Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. 



A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.  

A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem, önvédelmi fogások 

Szabadulások fojtásfogásból. Felső egykezes kalapácsütés, egyenes 

ütés és köríves ütés védése, hárítása. Egyenes rúgás hárítása. Védés 

után a tanult dobástechnikák alkalmazása (pl. egyenes ütés hárítása 

oldalra kitéréssel, majd nagy külső horogdobás). 

 

Grundbirkózás 

Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző 

fogásokkal (derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel 

stb.). Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú partnerekkel.  

 

Dzsúdó 

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra - 

különböző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, 

hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban majd 

oldalazó szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán történő 

ülésből, társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ 

általi kézkihúzással). Zuhanó esések társ általi lökésből állásban és 

mozgásban.  

Földharc technikák: leszorítás technikák ismerete. 

Rézsútos/oldalsó/fej felőli/lovagló üléses leszorítás technikája. A 

leszorításokból történő szabadulások ismerete. Mini küzdelmek 

befogott leszorítás technikákból történő szabadulás adott időn belül 

(pl. 25 mp). Mini földharc küzdelem leszorítás technikák befogására 

irányulóan. 

Dobás technikák: Alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. 

Nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás (ogoshi). 

Átmenet dobástechnikából leszorítás technikába: nagy külső 

horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást követően 

rézsútos leszorítás. 

Állás küzdelem (dzsúdó): Tanult dobásokkal történő állásküzdelem. 

 

Képességfejlesztés 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes elsajátításához 

szükséges kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése 

természetes mozgásformák és játékos, egyéni és páros 

képességfejlesztő gyakorlatok alkalmazásával (mászások, kúszások, 

emelések-hordások, függeszkedések, húzások-tolások, kéziszerrel 

történő gyakorlatok). 

 

Játékok, versengések 

Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros 

küzdőjátékok. Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: keleti 

kultúrák. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek, 

anatómiai ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 



Állásban végzett játékok.  

Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögékerülés, 

kiemelés páros játékos küzdőgyakorlatai. Állásküzdelmek 

azonos súlyú partnerekkel a grundbirkózás és a dzsúdó 

elsajátított elemeinek alkalmazásával. A tehetséges tanulók 

sportágspecifikus tudásának növelése a diáksportban történő 

versenyeztetéshez és a sportegyesületbe történő 

irányításhoz. 
 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és 

tompítások elsajátításával. Viselkedésminták elsajátítása a veszélyes 

helyzetek és fenyegetettség elkerülésére. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az oktatásra kerülő gyakorlatok technikailag helyes végrehajtására 

vonatkozó ismeretek. 

Átfogó ismeretek a szabálytalan és tilos fogásokról. 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását 

befolyásoló alapvető motoros képességek ismeretei és életkorhoz 

igazított fejlesztés módszerei. 

A küzdősportok mint a magyar sport nemzetközi sikereinek 

kiemelkedő képviselője. 

Szemléletformálás a küzdősportok komplex személyiségfejlesztő 

értékeinek ismertetésével (motoros, kognitív, szociális és érzelmi 

akarati tulajdonságok). 

Mire tanít a dzsúdó? Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek 

tanításaiból. 

Annak tudatosítása, hogy a küzdőmódokban a szerény, szorgalmas és 

kitartó emberek találnak védelmi eszközt. 

A küzdősportok gyakorlásában alapvető elv az egészségi és élettani 

szabályok megtartásának elve: a gyakorlás és a pihenés helyes aránya, 

a helyes táplálkozás, a célszerű légzés, a túlerőltetés elkerülése. Az 

óvatosság, a figyelem és a józan helyzetmegítélés mellett le kell 

küzdeni az elbizakodottságot, a vigyázatlanságot és a félelmet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felső egykezes kalapácsütés, egyenes ütés és köríves ütés, egyenes rúgás, 

fojtásfogás, leszorítás, nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás 

(ogoshi). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 

vízbiztos folyamatos úszás.  

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

Fejesugrás végrehajtása és folyamatos taposás a mélyvízben.  

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, 

fürdő viselkedési szabályainak betartása. 



Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben.  

A külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a 

különböző úszásnemek gyakorlásánál. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Távolságban mérhető fejlődés a tanult úszásnemekkel történő úszásban. 

Az egyéni adottságoknak és a megszerzett képességeknek megfelelő 

mellúszó technika elsajátítása. 

A vízből mentés gyakorlatainak bemutatása.  

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe elméleti és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása. 

Felelősségérzet, segítőkészség kinyilvánítása.  

Érdeklődés megszilárdulása az úszás és a vizes sportok iránt.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait az 

úszás óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gyors- és hátúszás 

A tanult technikák csiszolása, az úszásnem megfelelő 

ritmusának kialakítása gyors és folyamatos úszással.  

Folyamatos úszás: választott úszásnemben a táv és az 

időtartam növelésével; úszás a választott úszásnemben 

ritmus- és iramváltással. 

Technikajavító gyakorlatok segédeszközökkel. 

 

Mellúszás 

Mellúszás kartempó: gyakorlatok szárazföldön majd 

derékig érő vízben; karmunka siklás közben; folyamatos 

úszás karmunkával. 

Mellúszás levegővétel: karmunka levegővétellel, kifújás a 

víz alatt; belégzés minden második, majd minden 

kartempóra. 

Mellúszás lábtempó: gyakorlatok a parton/tornapadon; 

vízben segítéséggel, segítség nélkül; folyamatosan, 

levegővétellel. 

Mellúszás kar- és lábtempó: 2-4 ciklussal úszás; siklás a 

ciklusok között. 

Mélyvízbe ugrások, taposások: taposás gyakorlása az 

időtartam növelésével; különböző feladatokkal; vízbe 

ugrások; taposó ugrás; fejesugrás különböző testhelyzetből. 

Merülések: merülések feladatokkal; a víz alatti tartózkodás 

időtartamának növelésével; a medence alján elhelyezett 

tárgyak felhozatala.  

Fizika: közegellenállás, 

a víz tulajdonágai, 

felhajtóerő, 

vízszennyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, 

testápolás. 



Úszások mélyvízben: vegyesúszás (mell-, hát-, gyorsúszás) 

mélyvízben 50–200 m-en. 

Rajtok, fordulók. 

Vízből mentés-életmentés: lebegések; úszás csak karral, 

vagy csak lábbal; úszás egyik, vagy mindkét karral a víz 

alatt; társ kimentése egyszerű mentési módokon. 

 

Vizes sportok 

„Műugrás”: bemerülések előre a medenceszegélyről: 

tornakarikán át, lábujjhegyre emelkedéssel megfeszített 

izomzattal; kézállásba merüléssel a medence aljára. 

Vízbeugrások hátra, társ segítségével. 

„Vízilabdázás”: taposógyakorlatok; vízilabdás úszás; 

gyorsúszások vízilabdás technikával jelzések kerülésével 

is; vízilabdás úszások labdavezetéssel; labdaátadások 

párokban; célba dobások. 

Egyéb vizes sportok: vízi gimnasztika; vízi aerobik. 

 

Képességfejlesztés 

A technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel 

és eszköz nélkül. Aerob állóképesség-fejlesztés a tanult 

úszásnemek ritmusának, dinamikájának kialakításával, 

folyamatos úszással az úszás távjának növelésével. Az 

anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri és 

erőteljes leúszásával. Koordinációs, kondicionális 

képességek fejlesztése úszástechnikai gyakorlatokkal. 
 

Játékok, versengések 

Fogójátékok különböző úszásnemekkel; búvárjátékok; 

játékos vízbeugrások; vízilabdázás könnyített szabályokkal; 

vízi röplabdázás, vízi kosárlabdázás és vízi foci 

egyezményes szabályokkal. Sor- és váltóversenyek 

különböző egyéni, páros és csoportos úszófeladatokkal, 

eszközökkel; merülési versenyek; úszóversenyek 

különböző távokon; „műugró” versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A vízi torna, a bemelegítés vizes gyakorlatai. Tartásjavító, 

prevenciós és rehabilitációs vízi gyakorlatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mellúszás technikai elsajátításával összefüggő alapvető 

szakkifejezések. 



Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai 

törvényszerűségek elemi ismeretei.  

Ismeretek az úszásról mint a legszimmetrikusabb és 

legsokoldalúbb testet igénybe vevő sportágról. 

A serdülőkorral bekövetkezett alkati változások hatása a 

vízfekvésre, technikajavító gyakorlatok és egyszerű 

módszerek.  

Az anaerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető 

módszerei.  

A feldolgozásra kerülő vizes sportokkal kapcsolatos 

technikai és szabályismeretek. 

A vizes sportok balesetvédelmi és játékszabályai. 

Az úszóversenyekkel kapcsolatos ismeretek körének 

bővítése. 

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az életvédelemben, 

az egészséges életmódban. 

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe. 

Az úszás mint nemtől, életkortól és edzettségi állopottól 

független fizikai rekreációs lehetőség. 

A magyar úszósport nemzetközi sikerei és kiemelkedő 

úszóegyéniségei, edzői. Az úszás kiemelkedő nemzetközi 

képviselői.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mellúszás, vegyesúszás, vízből mentés, életmentés, anaerob állóképesség, 

vízilabdázás, műugrás, vízi gimnasztika, vízi aerobik, vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás, vízi foci; rehabilitáció.  

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

hetedik évfolyam 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre 

kísérletek.  

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs 

folyamatok összekapcsolása. 

 

Sportjátékok 

Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 



elfogadása.  

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a 

gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése.  

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 

versenyszabályoknak megfelelően. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a 

lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

jelenléte a torna jellegű mozgásokban. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása 

a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. 

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon. 

Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével 

összhangban történő végrehajtása. 

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi 

hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat 

és fellelhető erősebb belső motiváció némelyik területén. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  

A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az 

ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.  

A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

 

Önvédelmi és küzdőfeladatok  

A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő 

alkalmazása. 

A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi 

gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. 

Állásküzdelemben jártasság. 

A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó 

ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 

 



A 8. évfolyamba lépéshez szükséges minimum követelmények 

 
Az egyöntetű és egyéni képességek szerint differenciált tanári utasítások elfogadása és 

törekvés az azok szerinti végrehajtásra. Az önállóság megjelenése a tanár által kiszabott 

testmozgásban. Az egészségmegőrzés legfontosabb tényének ismerete és a saját 

állapottal való összehasonlításra való képesség. A technikai hibák, egyéni 

sikertelenségekkel való szembesülés, a saját adottságok elfogadása mentén a saját javuló 

teljesítményre való elszántság felmutatása. Tehetség szerinti alkalmi versenyzés az 

osztályban, iskolában és iskolán kívül egyesületi és tömegsport rendezvényeken. Az 

együttjátszás konfliktusainak megértése, a megoldások keresése és a szabályok 

elfogadása azok megoldására. 

 

 

8. évfolyam 

 

Az éves óraszám felosztása 

Óraszám: 180 óra/év 

  5 óra/hét 

 

 Témakör Óraszám 

1. Természetes és nem természetes mozgásformák 17 óra 

2. Úszás és úszójellegű feladatok 12 óra 

3. Sportjátékok 45 óra 

4. Atlétikai jellegű feladatok 31 óra 

5. Torna jellegű feladatok 30 óra 

6. Alternatív környezetben űzhető sportok, ütős játékok 25 óra 

7. Önvédelmi és küzdő feladatok 20 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

17 óra  

Előzetes tudás 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

A tanult rend-, illetve gimnasztikai gyakorlatok folyamatos, pontosságra 

törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés végrehajtása. 

Az autogén tréning alapfokú gyakorlatainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.  

Öntevékenyen részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát szolgáló új 

térformák, alakzatok kialakításában. 

Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása. 

Motoros tesztekkel mérhető fejlődés a kondicionális képességekben. 

A gimnasztikai gyakorlatok, gyakorlatsorok zenével összhangban történő 

végrehajtása. 

A kreativitás kinyilvánítása önállóan összeállított gimnasztikai 

gyakorlatfüzérrel.  

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati 

összefüggés egyszerű magyarázata. 

Igényesség a harmonikus, szép testtartás kialakításában. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek bővülése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. 

A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Alakzatfelvételek járás és 

futás közben, a lépéshossz és a járás sebességének változtatásával. 

Ellenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások 

ellenvonulásban. 

 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, 

szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal és 

versengésekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapformájú 

szabad-, társas- szer és kéziszer-gyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, 

karika-, ugrókötél-, gumikötél stb.). Nyújtó-, lazító hatású, 

állóképességet fejlesztő 8 16 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet 

tartalmazó szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és 

levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal végrehajtva, önálló 

tervezéssel is. Zenére végzett összefüggő gimnasztikasor. Egyszerű 

légző és relaxációs gyakorlatok. A testtartás javítását szolgáló ízületi 

mozgékonyságot és a törzs erejét növelő gimnasztikai gyakorlatok. 

 

Képességfejlesztés 

Az alapállóképesség fejlesztése és a keringés fokozása zenére történő 

futásokkal és futás közben végzett feladatokkal. A kar- és a láb 

dinamikus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a 

kreativitás és a kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése zenére 

végzett gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. A testtudatot alakító, koordináció- és 

fittségfejlesztő szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, 

kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok 

testtartásjavító feladatokkal. 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 



 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, a gerinc 

izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását 

biztosító eszközökkel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai 

rendellenességei ellen ható gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra 

vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagának felhasználása. Relaxációs 

alapgyakorlatok: (autogén tréning, progresszív relaxáció). Motoros, 

illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az általános bemelegítő gyakorlatok összeállításának szempontjai és a 

bemelegítő blokkok főbb élettani hatásai. 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák 

jelentősége a bemelegítés és az edzettség szempontjából. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő funkcionális erősítő gyakorlatok 

ismeretei és végrehajtásuk szempontjai. 

Az erősítés és nyújtás kapcsolata, alkalmazásuk módszerei. Az 

ellenjavallt gyakorlatok indoklása. 

Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az 

egészségmegőrzésben. Az autogén tréning és progresszív relaxáció 

értelmezése. 

Az izomegyensúly fogalmának feltárása. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatok információk. A tudatos 

higiénés magatartás ismérvei.  

Az edzettség értelmezése és a rendszeres fizikai aktivitás 

szerepe az edzettség megszerzésében és az egészségtudatos 

magatartásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, 

egészségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív relaxáció, 

ellenjavallt gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, 

időtartam, edzhetőség.  

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 

vízbiztos folyamatos úszás.  

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

Fejesugrás végrehajtása és folyamatos taposás a mélyvízben.  

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, 

fürdő viselkedési szabályainak betartása. 

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben.  

A külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a 

különböző úszásnemek gyakorlásánál. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Távolságban mérhető fejlődés a tanult úszásnemekkel történő úszásban. 

Az egyéni adottságoknak és a megszerzett képességeknek megfelelő 

mellúszó technika elsajátítása. 

A vízből mentés gyakorlatainak bemutatása.  

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe elméleti és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása. 

Felelősségérzet, segítőkészség kinyilvánítása.  

Érdeklődés megszilárdulása az úszás és a vizes sportok iránt.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait az 

úszás óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gyors- és hátúszás 

A tanult technikák csiszolása, az úszásnem megfelelő 

ritmusának kialakítása gyors és folyamatos úszással.  

Folyamatos úszás: választott úszásnemben a táv és az 

időtartam növelésével; úszás a választott úszásnemben 

ritmus- és iramváltással. 

Technikajavító gyakorlatok segédeszközökkel. 

 

Mellúszás 

Mellúszás kartempó: gyakorlatok szárazföldön majd 

derékig érő vízben; karmunka siklás közben; folyamatos 

úszás karmunkával. 

Mellúszás levegővétel: karmunka levegővétellel, kifújás a 

víz alatt; belégzés minden második, majd minden 

kartempóra. 

Mellúszás lábtempó: gyakorlatok a parton/tornapadon; 

vízben segítéséggel, segítség nélkül; folyamatosan, 

Fizika: közegellenállás, 

a víz tulajdonágai, 

felhajtóerő, 

vízszennyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, 

testápolás. 



levegővétellel. 

Mellúszás kar- és lábtempó: 2-4 ciklussal úszás; siklás a 

ciklusok között. 

Mélyvízbe ugrások, taposások: taposás gyakorlása az 

időtartam növelésével; különböző feladatokkal; vízbe 

ugrások; taposó ugrás; fejesugrás különböző testhelyzetből. 

Merülések: merülések feladatokkal; a víz alatti tartózkodás 

időtartamának növelésével; a medence alján elhelyezett 

tárgyak felhozatala.  

Úszások mélyvízben: vegyesúszás (mell-, hát-, gyorsúszás) 

mélyvízben 50–200 m-en. 

Rajtok, fordulók. 

Vízből mentés-életmentés: lebegések; úszás csak karral, 

vagy csak lábbal; úszás egyik, vagy mindkét karral a víz 

alatt; társ kimentése egyszerű mentési módokon. 

 

Vizes sportok 

„Műugrás”: bemerülések előre a medenceszegélyről: 

tornakarikán át, lábujjhegyre emelkedéssel megfeszített 

izomzattal; kézállásba merüléssel a medence aljára. 

Vízbeugrások hátra, társ segítségével. 

„Vízilabdázás”: taposógyakorlatok; vízilabdás úszás; 

gyorsúszások vízilabdás technikával jelzések kerülésével 

is; vízilabdás úszások labdavezetéssel; labdaátadások 

párokban; célba dobások. 

Egyéb vizes sportok: vízi gimnasztika; vízi aerobik. 

 

Képességfejlesztés 

A technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel 

és eszköz nélkül. Aerob állóképesség-fejlesztés a tanult 

úszásnemek ritmusának, dinamikájának kialakításával, 

folyamatos úszással az úszás távjának növelésével. Az 

anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri és 

erőteljes leúszásával. Koordinációs, kondicionális 

képességek fejlesztése úszástechnikai gyakorlatokkal. 
 

Játékok, versengések 

Fogójátékok különböző úszásnemekkel; búvárjátékok; 

játékos vízbeugrások; vízilabdázás könnyített szabályokkal; 

vízi röplabdázás, vízi kosárlabdázás és vízi foci 

egyezményes szabályokkal. Sor- és váltóversenyek 

különböző egyéni, páros és csoportos úszófeladatokkal, 

eszközökkel; merülési versenyek; úszóversenyek 



különböző távokon; „műugró” versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A vízi torna, a bemelegítés vizes gyakorlatai. Tartásjavító, 

prevenciós és rehabilitációs vízi gyakorlatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mellúszás technikai elsajátításával összefüggő alapvető 

szakkifejezések. 

Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai 

törvényszerűségek elemi ismeretei.  

Ismeretek az úszásról mint a legszimmetrikusabb és 

legsokoldalúbb testet igénybe vevő sportágról. 

A serdülőkorral bekövetkezett alkati változások hatása a 

vízfekvésre, technikajavító gyakorlatok és egyszerű 

módszerek.  

Az anaerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető 

módszerei.  

A feldolgozásra kerülő vizes sportokkal kapcsolatos 

technikai és szabályismeretek. 

A vizes sportok balesetvédelmi és játékszabályai. 

Az úszóversenyekkel kapcsolatos ismeretek körének 

bővítése. 

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az életvédelemben, 

az egészséges életmódban. 

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe. 

Az úszás mint nemtől, életkortól és edzettségi állopottól 

független fizikai rekreációs lehetőség. 

A magyar úszósport nemzetközi sikerei és kiemelkedő 

úszóegyéniségei, edzői. Az úszás kiemelkedő nemzetközi 

képviselői.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mellúszás, vegyesúszás, vízből mentés, életmentés, anaerob állóképesség, 

vízilabdázás, műugrás, vízi gimnasztika, vízi aerobik, vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás, vízi foci; rehabilitáció.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátításában 

alkalmazott testnevelési játékok és játékos feladatok aktív és 

értő végrehajtása. 

A sportjátékok alapvető technikai készletének elsajátítása. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, 



eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására. 
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon, 

vagy egyéb szervezeti formában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása testnevelési 

játékokban és a sportjátékban. 

A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új elemek elsajátítása, 

és alkalmazása.  

Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldásában. 

A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő alkalmazása. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.  

Konfliktusok esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése 

és indokolása. 

A sportjátékokat kísérő sportszerűtlenségek, deviáns magatartások helyes 

megítélése.  

A sportjátékok magyar történetének kiemelkedő korszakai és 

személyiségei, valamint a világ élvonalába tartozó nemzetek 

megismerése. 

A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása.  

Az egyéni adottságokhoz és a megszerzett képességekhez igazodó 

sportjáték- tudás kialakulása, rekreációs célú vagy versenysport igényű 

alkalmazás elősegítésére.   



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább három labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, 

cselezés; cselezés induláskor és futás közben. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok 

(normál méretű labdával). Labdavezetés: Labdavezetés 

félaktív, aktív védővel szemben játékos formában. 

Labdavezetés közben cselezés. Megállás, sarkazás, 

labdavezetésből kapott labdával változatos körülmények 

között. Megállás, sarkazás önpasszból és kapott labdával, 

meghatározott helyen és időben. Kosárra dobások: dobócsel, 

indulócsel után labdavezetés, fektetett dobás. Lepattanó 

labda megszerzése után kosárra dobás. Fektetett dobás 

labdavezetésből, illetve kapott labdával ráfordulással. Közép 

távoli dobás helyből. Átadások, átvételek: Átadás különböző 

irányba és távolságra, mozgás közben, kétkezes mellső 

átadással, pattintva is. Bejátszás befutó társnak. Páros lefutás 

egy védővel. Hármas-nyolcas mögéfutással. Gyors indítás 

párokban. 
Taktikai gyakorlatok: 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó 

védése. Labdavezető játékos védése; védekezés a labdavezetést 

befejező és a még labdát vezető támadóval szemben.  

Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, félaktív és aktív védővel; 

létszámfölényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások. 1:1 elleni 

játékadogatóval. Létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés  

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda 

nélküli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. 

Koordinációs képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a 

pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 

kényszere okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A 

komplex képességfejlesztéssel hozzájárulás az edzettség és fittség 

szervi megalapozásához. A kognitív képességek fejlesztése 

(helyzetfelismerés, kreativitás, anticipáció stb.) az üres helyek, az 

előnyök felismerése, az ellenfél általi akadályoztatás kezelése, a célba 

találás, az összjátékban való részvétel eredményeként. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének 

tökéletesítése, valamint a játékelemek begyakorlása játékos 

feladatok és testnevelési játékok alkalmazásával. 

Kosárlabdázás labdavezetés nélkül, könnyített szabályokkal, 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 



a szabályok bővülő körének beépítésével. Kosárra dobó 

versenyek. Részvétel az iskolai mini kosárlabda 

bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás-nevelés 

elősegítése.   
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos, 

körültekintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a 

sportszerűség szabályainak szem előtt tartásával. Sikeres tanulás 

biztosításával a kosárlabdázás megszerettetése, hozzájárulás a fizikai 

rekreációs sportágválasztáshoz. 

 

Röplabdázás 

Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek 

tökéletesítése: Az alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés és alsó 

egyenes nyitás gyakorlása egyéni, páros és csoportos 

gyakorlatokban. 

Kosárérintés változatai: kosárérintés előre-hátra, alacsony és 

közepesen magasra elpattanó labdával. Kosárérintés célba, 

fölre tett karikába, kosárba, különböző magasságú zsinór 

felett. 

Felső egyenes nyitás. a mozgás végrehajtása a labda 

megütése nélkül, egyénileg a fallal szemben a labda 

megütésével; párokban a zsinór/háló felett. A nyitás 

végrehajtása a zsinórtól növekvő távolságra és különböző 

nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól. 

Felső egyenes nyitás-nyitásfogadás. A felső egyenes nyitás 

és az alkarérintéssel történő nyitásfogadás gyakorlása 

csoportokban, forgással. 

Egyenes leütés: a mozgássor gyakorlása labda és zsinór 

nélkül, majd zsinórnál tartott, illetve pontosan dobott 

labdából. 

Taktikai gyakorlatok. Támadási alapformák. Helyezkedés 

támadásnál. Az ütés és a sáncolás fedezése. 

Képességfejlesztés 

Labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagáló 

képesség, gyorskoordináció, ritmusérzék, differenciális 

mozgásérzékelés, téri tájékozódás, és egyensúlyozás) a 

testrészek különböző felületeivel történő érintésekkel 

egyénileg, párokban és csoportokban. Az egyensúlyozó és 

téri tájékozódó képesség fejlesztése csoportokban végzett 

alapérintéseket tartalmazó gyakorlatokkal, fordulatok és 

helycserék végrehajtásával. 

Az erő-állóképesség fejlesztése az egyenes leütés és a 

sáncolás többszöri és folyamatos végrehajtásával. 



Mozdulatgyorsaság fejlesztése dobott labdák elérésére 

törekvéssel különböző kiinduló helyzetből.  

Játékok, versengések 

Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek 

eredményességének javítása testnevelési játékok, játékos 

feladatok alkalmazásával. 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott 

érintési módokkal, a tanult érintések beiktatásával. 

Versengések egyénileg és párokban különböző érintésekkel. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 

technikai készletének valamint egyszerűsített játékformáinak 

elsajátítása 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda 

nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek, le- és visszaforgások. 

Ütközések. Sáncolás helyben, mozgással talajon és felugrással. Résekre 

helyezkedés. Esések-tompítások. 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények 

között irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés. Labdás cselek: 

indulási-átadási lövő cselek. Átadások: test előtti átadások, oldalról és 

hátulról érkező labda elkapása. Test mögötti átadások. 

Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból, 

passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Átlövés felugrással is. 

Kapura lövések cselezés után. Kapura lövés bedőléssel, bevetődéssel. 

Ejtés. 

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok 

gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. 7 

méteres védése. 

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus 

átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és 

csapattaktika: 1.1; 2:1; 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Védekezés 

emberfogással, 6:0-s és 5:1-es területvédekezéssel. Üres helyre 

helyezkedés. Védőtől való elszakadás. Melléállásos elzárás. Gyors 

indítások. Lerohanásos támadás rendezetlen védelem ellen. Ötletjáték. 

Támadásból védekezésbe való gyors visszahelyezkedés. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra 

jellemző feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív 

gyakorlásával; mérkőzések játszásával. A labdás koordináció 

kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat 

bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A 

szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív 

gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális és 

koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás az 



edzettség és a fittség szervi megalapozásához.  

Játékok, versengések 

A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, 

valamint a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és 

testnevelési játékok alkalmazásával. Célba dobó versenyek; 

kézilabdajáték a szabályok fokozatos bővítésével. Részvétel 

az iskolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás 

nevelés elősegítése. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek szabályos 

és körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás 

megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai 

rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. A 

szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 

időjárási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 
Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és 

belső csüddel, különböző alakzatban. Labdahúzogatás, -görgetés 

haladás közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek 

mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő 

távolságra, irányváltoztatással. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: 

talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező 

labda átvétele belsővel. Labda toppolás. Rúgások: belső csüddel, teljes 

csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 

megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával, különböző 

irányból érkező labdával. Dekázás: haladással, irányváltoztatással. 

Dekázás csoportosan csak lábbal, csak fejjel. Fejelés: előre, oldalra, 

különböző irányból érkező labdával. Fejelés felugrással. Cselezés: 

testcsel, labdavezetésből labda elhúzása oldalra, labdaátvétel testcsellel. 

Átadócsel, rúgócsel, rálépéssel, hátra húzással. Szerelés: alapszerelés- 

megelőző szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Helyezkedés a 

támadó és a kapu közé, a labda elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás 

szabályosan.  

Kapusmunka: guruló- és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás 

állított, lepattintott labdával, helyezkedés, erős lövés megfogása, lábbal 

védés, kidobás. 

Taktikai gyakorlatok: Gyors támadásba felfejlődés és visszarendeződés. 

„Poszt” vagy „udvaros” gyakorlás. Helyezkedés. Emberfogás poszt 

szerint. Támadásban a védőtől való elszakadás, üres helyre 

helyezkedés. Váltás védelemben. A támadások súlypontjának 

változtatása rövid és hosszú átadásokkal. Egyből játék. 4:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai 

készletének variálásával, intenzív, nehezített körülmények 

közötti nagyobb ismétlésszámban történő végrehajtásával. A 

komplex képességfejlesztést szolgálja a technikai elemek 



sajátos ritmusának-dinamikájának kialakítása, valamint azok 

változatos, egyre bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, 

összjátékkényszer, ellenféljelenlét stb.) mellett történő 

gyakorlása. A szervezet edzettségének, fittségének növelése 

a szabadtéren, különböző évszakokban és időjárási 

viszonyok közötti gyakorlással, mérkőzések játszásával. 

Játékok, versengések 

A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő 

játékos feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz 

meghatározott szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 

labdával. 2:1 elleni játék. 
Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és 

csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai 

kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó sportág-

specifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai- taktikai 

játékelemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. A labdarúgásban 

különösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és 

gyakorlatai a sérülések, károsodások prevenciója érdekében. A 

szervek-szervrendszerek működésének fejlesztése a szabadtéren, 

különböző évszakokban és időjárási viszonyok között végzett sportág-

specifikus motoros cselekvésekkel. Az élményszerű játékkal és a 

sokoldalú játéktudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékokban a kibővített játékelem-repertoár technikai 

végrehajtására, a hibajavításra, a taktikai megoldásokra és hozzájuk 

kapcsolódó játékszabályokra vonatkozó ismeretek. 

A játék kiteljesítését szolgáló egyéni- és csapattaktikai ismeretek. 

A sportjátékszabályok körének bővítése és a képzettséghez igazodó 

játékvezetési ismeretek. 

A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és alapvető fejlesztési módszerek. 

A csapatjátékok szerepe az együttműködés, a társas készségek 

kialakításában, a közösségi sikerek átélésének lehetőségeiben. 

A sportszerűség, a fair play és a szabálykövető magatartás fontossága a 

sportjátékokban. A sportolói és a szurkolói magatartás pozitív és 

negatív vonásai, a sporteseményekhez kapcsolódó durvaságok, az 

agresszió helyes értelmezése.  

A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 

A világ élenjáró nemzetei a sportjátékokban. 

A sportjátékok rekreációs célú felhasználási lehetőségei és szerepe az 

egészséges életmód kialakításában. 

A sportjátékokkal kapcsolatos balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási 

ismeretek. 



Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

„Félaktív”, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, 

ráfordulás, befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 3:2. elleni játék, 

létszámfölényes helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, 

feladás, sáncolás, támadási alapformák, ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 

elleni játék. Ütközések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, 

önszöktetés, átlövés, bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, betörés, 

gyorsindítás, kitámadás, halászás, elzárás, lerohanás. Átadócsel, rúgócsel, 

labda toppolás, emberfogás, védőtől való elszakadás, üres helyre 

helyezkedés, egyből játék, partdobás, sportágspecifikus bemelegítés, 

deviancia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok  

Órakeret 

31 óra  

Előzetes tudás 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban jártasság. 

A rajtok mozgáselemeinek végrehajtása az indítás jeleknek 

megfelelően.  

A futómozgás technikájának alkalmazása a vágta, illetve a 

tartósfutásban. 

Tapasztalat a nekifutás távolságának és sebességének 

megválasztásában. 

Kislabdahajítás. 

A kar- és láblendítés szerepe az el- és felugrások 

eredményességében. 

Az atlétikai versenyek lényeges szabályai. 
Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő elsajátítása és a 

versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása. 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető fejlődés elérése.  

A vágta-, a tartós-, valamint a váltófutás technikájának a mozgásmintához 

közelítő bemutatása. 

Ugrásoknál az optimális nekifutás, valamint az erőteljes kar- és láblendítés 

kialakítása.  

A hajításnál, lökésnél a lendületszerzés és kidobás összekapcsolása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségek ismerete.  

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.  

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Ének-zene: 



Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. 

Térdelőrajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-

es távon. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és 

versenyek alkalmazásával 30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a 

táv fokozatos növelésével. Váltófutás váltózónában, egyenesben, 

játékosan és versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós futás a táv és 

az intenzitás növelésével. Futás feladatokkal, akadályokkal, átfutás 

akadályok felett. Futóiskolai gyakorlatok.  

 

Szökdelések, ugrások 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. 

Helyből távolugrás. Távolugrás guggoló vagy lépő technikával. A 

nekifutás, az elugrás és a talajérés iskolázása (elugró sávból). 

Magasugrás átlépő és guruló technikával. A nekifutás és a felugrás 

iskolázása.  

 

Dobások 

Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött- és füles labdával, célba is. Vetés füles labdával 

zónába vagy célba, egy és két kézzel (jobb és bal kézzel). 

Kislabdahajítás helyből, nekifutással hármas és ötös lépésritmusból. 

Kislabdahajítás célba. Súlylökés helyből és becsúszással (jobb és bal 

kézzel is). Vetés füles labdával távolba és célba, egy és két kézzel. 

Vetés tömött labdával, két kézzel két oldalra. Vetések negyed- és egész 

fordulattal, a pördület iskolázása. 

 

Képességfejlesztés  

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A 

reakció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal. 

Az idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. 

Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel 

végzett futásokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő 

intenzitású tartós futással. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő 

fejlesztése szökdelő és ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint sorozat el- 

és felugrásokkal. A dobóerő és dobóügyesség fejlesztés tömött- és 

füles labda dobásokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban 

elérhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok és 

testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai 

versenyszámokban lebonyolított versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása növeli a 

mindennapi cselekvések és feladathelyzetek biztonságos megoldását. 

Az életkori periódushoz igazodó arányos és harmonikus erőfejlesztés 

elősegíti az atlétikus versenyszámok eredményes elsajátítását és rögzíti 

a biomechanikailag helyes testtartást. A futások különböző formáinak 

ritmusgyakorlatok, 

ritmusok. 

 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Informatika: 

táblázatok, grafikonok. 

 

Földrajz: 

térképismeret. 



és különböző terepen történő végzése cselekvésmintát szolgáltatnak a 

szabadidőben és különböző terepen végzett tartós futások, kocogások 

számára. Levezetés, a szervezet lecsillapítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A rajtolás sikerében kiemelt szerepet játszó indulás utáni fokozatosan 

növekvő és gyorsuló lépések, a lábak és a karok aktív munkájának 

tudatosítása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai 

törvényszerűségek. 

Az „aktív elugrás” értelmezése. 

Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges 

erőfajták, információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, 

károsodását okozó erőedzésekről. 

A mozgáskoordináció szerepének tudatosítása az állóképességi és 

gyorsasági teljesítményekben. 

Az akarati tényezők szerepe az állóképességet igénylő 

teljesítményekben   

Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről. 

Ismeretek a tartós terhelések hatásáról a keringési rendszerre, a szervek 

és szervrendszerek szabályozására, működésük gazdaságosságára és a 

tanulásban érvényesülő teljesítőképességre. 

Az atlétikai képzéssel pozitív magatartásbeli tulajdonságok fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-ötös 

lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, reagáló-gyorsaság, vágtagyorsaság, 

aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

A testtömeg uralása szükséges segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos 

végrehajtása. Kötélmászás a képességnek megfelelő 

magasságig. 

Egyensúlygyakorlatok a képességnek megfelelő magasságon, 

szükség esetén segítségadás mellett. 

Az aerobik alaplépésekből 2 4 ütemű gyakorlat, egyszerű 

kartartásokkal és kargyakorlatokkal zenére is. 
A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 

gyakorlatelemei.  

Technikailag helyes járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések. 

Hibajavítás. 

Balesetvédelem.  

Segítségnyújtás a társaknak.  

 

 



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség a helyes testtartás 

kialakítására, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

megteremtésére. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló 

összeállítása, összekötő elemek alkalmazásával.  

A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon. 

Az aerobik gyakorlatok végrehajtásában kreativitásra és igényes 

kivitelezésre törekvés.  

Az aerobik gyakorlatok zenével összhangban történő végrehajtása. 

A figyelemkoncentráció, az önkontroll és a kitartó képesség fejlődése. 

Önállóság, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Torna (talajtorna, szertorna) 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások: Támlázások előre, hátra, oldalra, mellső, hátsó 
fekvőtámaszban haladással is. Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Akadályok leküzdése 

támaszfeladatokkal. Gurulóátfordulások előre, hátra, különböző kiinduló helyzetből különböző befejező 

helyzetbe. Gurulóátfordulások sorozatban. Fejállás különböző kiinduló helyzetből, különböző lábtartással és 
lábmozgással. Mellső mérlegállás. Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és segítség nélkül. Fellendülés 

futólagos kézállásba, gurulás előre. Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak). Kézen 

átfordulás oldalra, mindkét irányba megközelítően nyújtott testtel. Összefüggő talajgyakorlat. Csúsztatás nyújtott 
ülésből hasonfekvésbe és vissza (lányoknak). Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúknak). 

Ugrószekrény széltében (lányoknak: 3 4 rész, fiúknak: 4 5 rész): guggolóátugrás. Ugrószekrény hosszában 

(lányoknak: 3 4 rész, fiúknak 4-5 rész): gurulóátfordulás a szekrényen talajról elugrással; felguggolás, 
leterpesztés. 

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal. Mászás kötélen/rúdon. Függeszkedési kísérletek 

bordásfalon felfelé és lefelé. Vándormászás. Függeszkedési kísérletek kötélen (fiúknak). Magas gyűrű (fiúknak): 
alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; 

homorított leugrás hátra, lendületből. Érintő magas gyűrű (lányoknak): lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő 

függésbe; zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított leugrás. 
Egyensúlyozó gyakorlatok: Magas gerendán, ferdén elhelyezett padon: természetes és utánzó járások, futások, 

fordulatok. 1 m-es gerenda (lányoknak): Járások előre, hátra, oldalt különböző kartartásokkal. Érintőjárás; hármas 

lépés. Járás guggolásban. Mérlegállás. Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetből.  
Aerobik (lányoknak, fiúknak) 

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással, forgással és karmunkával; komplett gyakorlatlánc 

(koreográfia); zenére történő duplázás; aszimmetrikus koreográfia. 
Ugrókötélgyakorlatok (lányoknak, fiúknak) 

Lengetések: oldalt lengetés; elől lengetés; fent lengetés; „fűnyíró”; 8-as figura. 

Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és hátra kötélhajtással állóhelyben és haladással; 
futás mindkét láb alatt történő áthajtással; helyben futás a joggoláshoz hasonló lábmunkával. 

Kombinációk: oldalt lengetés egyik oldalra, majd páros lábon szökdelés közben kötéláthatás előre, ezt követően 

oldalt lengetés másik oldalra; ugyanez hátra kötélhatással. 

Fordulatok: 2x180  fordulat (egy oldallengetés közben 180  fordulat, majd kötélhajtás hátra a láb alatt, ezután a 

második 180  fordulat majd kötélhatás előre a láb alatt. 

Képességfejlesztés 
Koordinációs képességek komplex fejlesztése talajgyakorlati és gyűrűn végezhető elemek kombinált 

végrehajtásával, valamint az ugrószekrény alkalmazásával (téri tájékozódó-mozgásátállítódás képesség, 

ritmusérzék). A statikus és dinamikus egyensúly-érzékelés fejlesztése gerendán végezhető gyakorlatokkal, illetve 
azok variálásával. A váll, a kar és törzs erejének erősítése támaszhelyzetben és függésben végzett gyakorlatokkal. 

Zenére, állásban és talajon saját testsúllyal végezhető gyakorlatok a főbb izomcsoportok erősítése céljából 

(térdfeszítő, -hajlító, csípőfeszítők,  
-hajlítók, törzsfeszítő, -hajlító, könyökízület-feszítők, -hajlítók). Erősítő és statikus nyújtó hatású gyakorlatok 

variálása. 

Játékok, versengések 
Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek (gerenda, ugrószekrény, zsámolyok) felhasználásával is. 

Játékos feladatok, ugrókötéllel, kötélhajtással, hullámzó kör, hullámzó vonal. Összefüggő talajgyakorlat (fiúk-

lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) önálló összeállítása, bemutatása összekötő elemek felhasználásával, 
a társak pontozásával. Tehetséggondozás a torna, az aerobik és ugrókötél sportágakban tehetségesekkel 

különböző versenyeken való részvétellel, tehetségirányítás a versenysportba. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű feladatmegoldásokkal és az aerob munkavégzéssel. A test 

izmainak arányos fejlesztése, a biomechanikailag helyes testtartás, a gerinc izomegyensúlyának elősegítése a 
különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal, az erő- és nyújtó gyakorlatok összhangjának 

megteremtésével. A tornajellegű feladatmegoldásokkal a cselekvésbiztonság növelése, áttételesen a mindennapok 

biztonságos cselekvéseinek elősegítése. 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldásokhoz tartozó sportágak koncentrikusan bővülő szaknyelvi ismeretei. 

A sportágspecifikus önálló és bemelegítés szempontjai.  
Az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok alapvető anatómiai és élettani ismeretei.  

A mozgáshibákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a technikáról alkotott mozgáskép pontosításához és az 

önkontroll elősegítéséhez.  
A funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok kiválasztásának és végrehajtásának alapismeretei. 

A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek. 

Az életkor szenzitív szakaszai és értelmezésük alapismeretei. 
A tornajellegű gyakorlatokkal kapcsolatos versenyrendezés és  

-lebonyolítás kérdései. 

A feladat-végrehajtások során az egymásnak nyújtott segítségnyújtás és -biztosítás módjainak verbális és 
gyakorlati ismeretei. 

Az egészséges életmód összetevői közül a rendszeres testmozgás és táplálkozás összefüggéseire vonatkozó 

ismeretek. 

Fizika: az egyszerű gépek 
működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 
egyensúly, reakcióerő, 

hatásidő; egyensúly, 

tömegközéppont. 
 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 
izomérzékelés. 

 

Ének-zene: ritmus és 
tempó. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, 

guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus 

koreográfia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, 

statikus nyújtás, szenzitív életkori szakasz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Alternatív környezetben űzhető sportok, ütős 

játékok 

Órakeret 

25 óra  

Előzetes tudás 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikái. 

A tanult sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos 

használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó 

képessége közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben sportok egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályai. 
A mostoha időjárási feltételek melletti testmozgás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal a 

tematika továbbtervezése.  

A játék- és sportkultúra gazdagodása a szabadidőben szórakozást és a 

játékélményt nyújtó új sportágak mozgásanyagának megismerésével.  

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágak és népi 

hagyományokra épülő sportolási forma elsajátítása. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

A szabadban végzett mozgások jelentőségének belátása. 

A környezettudatosság fontosságának elismerése. 

A természeti/környezeti hatásokkal szembeni alkalmazkodó, ellenálló 

képesség növekedése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításával. 

A szabadidőben rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti pozitív 

beállítódás fokozódása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az 

évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, 

feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok havon és 

jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek.  

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját 

képző négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 



Korcsolyázás (az 5-6. évfolyamos tudásanyag bővítése) 

Siklások: egy lábon kapaszkodással, majd önállóan; váltott lábbal, 

ellökéssel; guggolásokkal. 

A korcsolyázás technikai alapjai: elrugaszkodás, pihenés, 

támaszhelyzet. Rajtolás.  

Előrekorcsolyázás egyéni és páros gyakorlatokban: a 

jégpálya hosszában, keresztben, körben; szlalom 

korcsolyázás; jobb és bal lábon siklással; egymás tolásával. 

Előrekorcsolyázás, az optimális sebesség után váltott lábon 

siklások. Váltott lábon siklások, a lengő láb előre és hátra 

lendítésével. Előrekorcsolyázó gyakorlatok csoportokban.  

Hátrakorcsolyázás: lépegetéssel hátrafelé; állásban, 

guggolásban; folyamatosan. Ívben korcsolyázás: tárgyak, 

társak megkerülése lendületes korcsolyázással. Koszorúzás 

előre: szlalom korcsolyázás tárgyak, társak között; 

koszorúzás nyolcas alakzatban; koszorúzás kijelölt kör 

kerületén. Megállás. Hátrakorcsolyázás egyenes vonalon és 

körben. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli kanyarodással - 

versenyszerűen is. Koszorúzás hátra. Fordulatok jobbra, 

balra. 
 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is 

gyakorolható) 

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák 

kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett 

adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

Tenisz 

A tanult technikai elemek továbbfejlesztése. 

Új ütéstechnikák és a lábmunka fejlesztése. 

Ejtett ütések, átemelések, röpték és leütések. 

Támadási formák, a fogadó feladatai. 

Játék a hálónál és az alapvonal közelében. 

Páros játék, felállási módok. 

Játékvezetési ismeretek. 

 

 Tollaslabda 

A tanult technikai és taktikai elemek gyakorlása. 

A technikai és taktikai elemek alkalmazása páros játékban. 

Osztályon belüli versenyzési alkalmak biztosítása. 

A sportág alapvető mozgásanyagának megismerése. 

Játékvezetési ismeretek. 

Iskolai és diáksport versenyek . 

 

Nordic Walking (NW) 

Technikai elemek: A Nordic Walking alaplépése, a diagonál lépés 

elsajátítása (az ellentétes kar és láb mozgásának összehangolása). A 



bot aktív és funkcionális használata (lendületet ad, elősegíti az 

erőkifejtést, egyensúlyt biztosít). Az alaplépés automatizálása 

különféle terepviszonyok között (puha, kemény talaj, emelkedő, lejtő 

stb.). Gyaloglólépés, futó és ugró alaptechnikák. 

 

Képességfejlesztés 

A korcsolyázás alaptechnikai elmeinek gyakorlásával az 

alapállóképesség, a lokomotoros gyorsaság, az alsó végtag erejének, 

valamint a koordinációs képességek közül kiemelten az egyensúlyozó 

képesség fejlesztése.  

Az asztalitenisz játékhoz szükséges koordinációs képességek 

fejlesztése játékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának 

gyakorlásával. A láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös 

tekintettel az asztalitenisz sportág igényeire.  

Nordic Walking: Sokoldalú motoros képességfejlesztés (állóképesség, 

erő, koordináció, mozgékonyság, gyorsaság), az NW-alaptechnika 

gyakorlásával. A NW időjáráshoz és környezeti feltételekhez igazodó 

bemelegítő és nyújtógyakorlatai.  
 

Játékok, versengések  

Korcsolyázás: Játékos rajtolási és megállási gyakorlatok: 

rajtolás, megállás meghatározott vonal előtt és mögött. 

Ívben korcsolyázás tárgyak, társak megkerülésével. 

siklóversenyek, korcsolyaversenyek 30 és 60 méteren, 

időmérésre. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli 

kanyarodással, versenyszerűen. 
Asztalitenisz: Labdapattogtatás az ütő tenyeres, illetve fonák oldalán 

különböző testhelyzetben, állóhelyben és járás közben - ügyesebb és 

ügyetlenebb kézzel. Ütögetés a falra, illetve párokban - ügyetlenebb 

kézzel is. Játékos ütögetés, pattogtatás, egyensúlyozás állomásokon, 

mindkét kéz igénybevételével. Ütögetés az ütő tenyeres és fonák 

oldalát váltogatva. Szervák célba - versenyszerűen. Rövidített, illetve 

szabályos játszmák. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 

formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 

megismerése, jártasság szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, 

ellenálló- és alkalmazkodó képességének fokozása a természeti és 

környezeti hatásokkal. Az egészséges életmóddal kapcsolatos 

tudásanyag bővítése, a környezettudatos magatartás formálása. Az új 

sportági mozgásformák megismerésével a motoros 

cselekvésbiztonság növelése, technikailag helyes elsajátításukkal a 

balesetek megelőzése. A technikai gyakorlatok káros kivitelezése 

következményeinek tudatosításával prevenciós ismeretek átadása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A pszichomotoros tartalmakhoz tartozó információk az önálló és 

tudatos tanulás, gyakorlás elősegítésére. 



A választott aktivitás kellékei, játék- és versenyszabályai. 

A válsztott aktivitás helyes kivitelezésével és a testi épségre káros 

mozdulatokkal kapcsolatos ismeretek. Információk az 

sporteszközökről, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő 

öltözékről  

Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási 

körülmények között történő sportolás egészségvédő hatásairól.  

A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai. 

A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át tartó 

fizikai aktivitás alapismeretei.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

előre- és hátrakorcsolyázás, koszorú; tenyeres adogatás, tenyeres kontraütés, 

fonák adogatás, fonák kontraütés, fonák droppütés, tenyeres droppütés, fonák 

nyesett adogatás, tenyeres nyesett adogatás, alapszerva, Nordic Walking, 

diagonál lépés, egészségvédő hatás, rekreáció. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 

Órakeret 

20 óra  

Előzetes tudás 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák. 

Grundbirkózás alaphelyzetek, kitolás és a kihúzás. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatai. 

Néhány egyszerű önvédelmi fogás. 

A test-test elleni küzdelem. 

Az érzelmek és az agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A grundbirkózás további technikájának, szabályainak elsajátítása és 

gyakorlatban történő alkalmazása. 

Az önvédelmi módok megismerése és gyakorlatainak kontrollált 

végrehajtása. 

Különböző eséstechnikák biztonságos végrehajtása társ 

közreműködésével is. 

Leszorítástechnikák és leszorításból történő szabadulások megismerése. 

Állásküzdelem kialakítása a dzsúdó elsajátított dobásaival. 

Veszélyes helyzetek, fenyegetettség felismerése, viselkedésminták 

elsajátítása a fenyegetettség elkerülésére.  

Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.  

A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem, önvédelmi fogások 

Szabadulások fojtásfogásból. Felső egykezes kalapácsütés, egyenes 

ütés és köríves ütés védése, hárítása. Egyenes rúgás hárítása. Védés 

után a tanult dobástechnikák alkalmazása (pl. egyenes ütés hárítása 

oldalra kitéréssel, majd nagy külső horogdobás). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: keleti 

kultúrák. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek, 



Grundbirkózás 

Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző 

fogásokkal (derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel 

stb.). Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú partnerekkel.  

 

Dzsúdó 

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra - 

különböző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, 

hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban majd 

oldalazó szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán történő 

ülésből, társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ 

általi kézkihúzással). Zuhanó esések társ általi lökésből állásban és 

mozgásban.  

Földharc technikák: leszorítás technikák ismerete. 

Rézsútos/oldalsó/fej felőli/lovagló üléses leszorítás technikája. A 

leszorításokból történő szabadulások ismerete. Mini küzdelmek 

befogott leszorítás technikákból történő szabadulás adott időn belül 

(pl. 25 mp). Mini földharc küzdelem leszorítás technikák befogására 

irányulóan. 

Dobás technikák: Alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. 

Nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás (ogoshi). 

Átmenet dobástechnikából leszorítás technikába: nagy külső 

horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást követően 

rézsútos leszorítás. 

Állás küzdelem (dzsúdó): Tanult dobásokkal történő állásküzdelem. 

 

Képességfejlesztés 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes elsajátításához 

szükséges kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése 

természetes mozgásformák és játékos, egyéni és páros 

képességfejlesztő gyakorlatok alkalmazásával (mászások, kúszások, 

emelések-hordások, függeszkedések, húzások-tolások, kéziszerrel 

történő gyakorlatok). 

 

Játékok, versengések 

Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros 

küzdőjátékok. Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). 

Állásban végzett játékok.  

Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögékerülés, 

kiemelés páros játékos küzdőgyakorlatai. Állásküzdelmek 

azonos súlyú partnerekkel a grundbirkózás és a dzsúdó 

elsajátított elemeinek alkalmazásával. A tehetséges tanulók 

sportágspecifikus tudásának növelése a diáksportban történő 

versenyeztetéshez és a sportegyesületbe történő 

irányításhoz. 
 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és 

anatómiai ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 



tompítások elsajátításával. Viselkedésminták elsajátítása a veszélyes 

helyzetek és fenyegetettség elkerülésére. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az oktatásra kerülő gyakorlatok technikailag helyes végrehajtására 

vonatkozó ismeretek. 

Átfogó ismeretek a szabálytalan és tilos fogásokról. 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását 

befolyásoló alapvető motoros képességek ismeretei és életkorhoz 

igazított fejlesztés módszerei. 

A küzdősportok mint a magyar sport nemzetközi sikereinek 

kiemelkedő képviselője. 

Szemléletformálás a küzdősportok komplex személyiségfejlesztő 

értékeinek ismertetésével (motoros, kognitív, szociális és érzelmi 

akarati tulajdonságok). 

Mire tanít a dzsúdó? Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek 

tanításaiból. 

Annak tudatosítása, hogy a küzdőmódokban a szerény, szorgalmas és 

kitartó emberek találnak védelmi eszközt. 

A küzdősportok gyakorlásában alapvető elv az egészségi és élettani 

szabályok megtartásának elve: a gyakorlás és a pihenés helyes aránya, 

a helyes táplálkozás, a célszerű légzés, a túlerőltetés elkerülése. Az 

óvatosság, a figyelem és a józan helyzetmegítélés mellett le kell 

küzdeni az elbizakodottságot, a vigyázatlanságot és a félelmet. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felső egykezes kalapácsütés, egyenes ütés és köríves ütés, egyenes rúgás, 

fojtásfogás, leszorítás, nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás 

(ogoshi). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

nyolcadik 

évfolyam végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre 

kísérletek.  

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs 

folyamatok összekapcsolása. 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás 

felmutatása.  

Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően. 

A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről ismeretek. 

A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása. 
Felelősségérzet, érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a vizes feladatokban. 

 

Sportjátékok 

Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.  

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a 

gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése.  

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 

versenyszabályoknak megfelelően. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a 

lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

jelenléte a torna jellegű mozgásokban. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása 

a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. 



A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon. 

Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével 

összhangban történő végrehajtása. 

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi 

hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat 

és fellelhető erősebb belső motiváció némelyik területén. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  

A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az 

ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.  

A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

 

 

 

A kilencedik évfolyamba lépéshez szükséges minimum 

követelmény szint: 

 
Az egyöntetű és egyéni képességek szerint differenciált tanári utasítások maradéktalan 

végrehajtása. Az önállóság, a belső kontroll megjelenése a tanár által kiszabott illetve az 

egyéb iskolán kívüli rendszeres testmozgásban. A céltudatos egészségmegőrzés 

kialakítása. A technikai hibák, egyéni sikertelenségekkel való szembesülés, annak 

teljesítményrontó tulajdonságának elfogadása és megértése. Tehetség szerinti alkalmi 

versenyzés az osztályban, iskolában, iskolán kívül, egyesületi, diák-  és tömegsport 

rendezvényeken. A sportági szabályok jellemformáló és szocializáló szerepének 

megértése, az együttjátszás konfliktusainak csökkentése. Alapfokú tájékozottság a 

rendszeres edzés és a fizikai teljesítmények összefüggésének rendszerében. 
 

 

 

 



Osztályfőnöki  

5- 8. évfolyam 
 

 

Az osztályfőnöki tantárgy jelentősége a katolikus iskolában 
 

    Apáink, nagyapáink korában a falunak, közösségnek egységes volt erkölcsről, nevelésről, kötelességekről és jogokról a felfogása.  

   Valaha a család közegében tapasztaltuk meg a lehetőségeinket, korlátainkat, tanultuk meg, hogy mire érzékeny a mi lelkünk s mire a másik 

emberé, ott szoktuk meg a viselkedési szabályokat, ott nyertünk tapasztalatot az ember és a közösség természetes működéséről. A család pedig 

szervesen illeszkedett a nagyobb közösség, a falu és nemzet egységes értékrendszerébe, az pedig a keresztény valláserkölcsön alapuló, mégis 

egészen konkrét európai értékrendbe. Bárhová vetette a sors a fiatal embert, a lopást mindenhol lopásnak, a hazugságot hazugságnak minősítették 

és a bűnt tiltották, az erényt pedig felmagasztalták akkor is, ha az emberek bűnöket is elkövettek és erényeik is voltak.  

 

   Ma is minden gyermeknek joga lenne egy ilyen egységes és viszonylag nyugodt világhoz. Ma azonban sok gyermeknek az sem egyértelmű, 

hány apukája van tulajdonképpen, és ki szereti őt valódi anyjaként? Sokan élnek kulcsos gyerekként, vagy a hűtőre tűzött cédulák által, esetleg 

mobilon keresztül „nevelve”.  

Nincs tapasztalatuk az emberi közösség jó működéséről, nincs alkalmuk megismerni önmagukat – sodródnak s gyakran a virtuális világba, 

elsietett kapcsolatokba, esetleg drogba menekülnek, vagy az értelmetlen agresszióhoz folyamodnak.   

    Az iskolák padjaiban tucatszámra ülnek ilyen gyerekek és fiatalok, akikkel azután a tanárok sem és a szülők sem tudnak mit kezdeni, s 

egymást okolják a kudarcokért szövetségesekből ellenségekké válva.  

Sok országban fölismerték már azt, hogy a helyzet több mint kétségbeejtő. Most már a jövőnk, a megmaradásunk forog kockán – s ez egyképpen 

érvényes Európára és Amerikára is. 

Bár a katolikus – és általában a felekezeti – iskolákban jobbnak tűnik a helyzet, mint általában, azért az ott nevelkedő gyerekek sem, s a 

pedagógusok sem menekülnek a mai kor kihívásaitól, választ kell adniuk azokra.                             

   Az osztálytanítónak és az osztályfőnöknek gyakran a szülői ház nevelési hiányait is pótolnia kell, de természetesen a szülőkkel való 

együttműködést keresve. Bár ez lehetetlen, mégis meg kell kísérelniük a családi nevelést is pótolni és/vagy korrigálni. Ezért tartjuk nagyon 

fontosnak azt, hogy mind a nyolc évfolyamon legyen osztályfőnöki óra.  

Az osztályfőnöki óráknak döntő szerepe van abban is, hogy a gyermekben megszülessék a hit és a tudás, valamint a hit és az élet szintézise.  

Az osztálytanítónak és az osztályfőnöknek tudomásul kell vennie, hogy a katolikus iskolában ez elsődlegesen az ő feladata, szoros 

együttműködésben a hitoktatóval, az egyházzal.  



   Ugyanakkor a katolikus iskola színvonalas oktató munka egy sajátos közegben, aminek alapja a résztvevők személyes találkozása az 

evangélium Krisztusával, amiből személyes öröm és hivatástudat fakad, s ebből következik az egyéni és közerkölcs.  

 

 

Kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok az osztályfőnöki munkában – A TEST ÉS A LÉLEK NEVELÉSE 

 

Kulcskompetenciák a NAT 2012 szerint: 

 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 A hatékony önálló tanulás  

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 
A kulcskompetenciák kiegészítése a keresztény nevelés szükségessége szerinti megfogalmazásban: 

 

 Tudatos, önálló és keresztény életvitel 

 Közösségépítés  
 
 
 

Fejlesztési területek, nevelési célok a NAT 2012 szerint: 

 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 Testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 



 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

 
 
A kiemelt fejlesztési feladatok kiegészítése, a keresztény nevelés szükségessége szerint: 
 

 Kommunikáció – verbális és metakommunikáció 

 Konfliktuskezelés – társas kapcsolatok 

 Életvezetés – élet a családban és a társadalmi közösségben 

 személyes világkép és világnézet 

 tudatos jellemformálás – erények szokássá válása 

 családi életre való képesség, a családi élet csapatmunka, összjátékra való képesség 

 tudatosan vállalt keresztény életvitel 

 az önmagáért és másokért vállalt felelősség 

 közösségépítés képessége 
 értékorientált ízlés  

 
   Mindez természetesen az általános iskolás gyermekek életkorának megfelelő játékos feladatokkal, beszélgetésekkel és irodalmi 

illusztrációkkal, filmek megtekintésével és megbeszélésével, példaképek felkínálásával. 

 

Sajátos feladatunk tehát a katolikus iskolában:  

  
1. Valóság-alapú és ugyanakkor személyes világkép és világnézet kialakításának tapintatos segítése.  

2. A személyiség kibontakozásának segítése, az önnevelés, a jellemformálás fontosságának bemutatása, segítségnyújtás ebben. 

3. A helyes önismeretre építő hivatás-keresés támogatása. 

4. Tudatosan vállalt keresztény életvitel kialakítása: munka, pihenés, ünneplés harmóniája. 

5. A másokért vállalt és általában a felelősség kialakítása, segítésnyújtás a közösségi emberré formálódásban.  

6. Tapasztalja meg és tudatosodjon benne, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van jelleme alakulásában, tanuljon meg 
eligazodni az emberi kapcsolatok világában és legyen nyitott nagyobb közösségek felé is (iskola, plébánia, nemzeti és világegyház, 

ill. a társadalom)  



7. A közösségben – reális önismeretre építve keresse és találja meg a helyét. Tanuljon meg engedelmeskedni, alkalmazkodni, ha 

vezetésre termett, ezt szolgálatnak tekinteni és kerülje el a karrierizmus kísértéseit. 

8. A közös imádság, szentmisék, lelkigyakorlatok, keresztény módon megélt iskolai táborok által a vallás közösségformáló erejének 

tudatosítása.  

9. A tanulókban fejlődjön ki a nemzeti azonosságtudat, az Európához tartozás tudata, valamint ismerjék és becsüljék meg más népek 

hagyományait, kultúráját, szokásait és életmódját illetve az emberiség közös problémáit is. 

Legfontosabb feladataink röviden tehát: 

 ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS – emberi méltóság, hivatás, esztétika 

 A SZÍV NEVELÉSE – a szív az értékrend központja a Biblia szerint! 

 AZ ÉRZELMEK ELFOGADÁSA ÉS HELYES KEZELÉSE 

 AZ AKARAT NEVELÉSE – felelősségtudat, helyesen használt szabadság 

 A HELYES ÉRTÉKREND NEVELÉSE - a plurális, szekularizálódó világban keresztényként élni 

 

Tantervünket 37 órára terveztük. Külön terveztük a magatartást-szorgalmat és a felelősi-, ill. tanulmányi munkát értékelő órákat (9 óra, azaz 

havonta 1 óra) mert ez a felelős munkára nevelés fontos eszköze. 

Az alsó tagozatban is jellemző, de a felsőben még markánsabban, hogy a követelményrendszert spirálisan, egyre bővülő módon szerkesztettük. 

Ezért a felső tagozatban a tematikus összesített óraterv mindegyik szakaszban (alapozó és fejlesztő szakasz) azonos, a tématervben részletezzük 

az adott évfolyam életkori sajátosságai szerint.  

 

Az általános iskola felső tagozatának kerettanterve (5-8. évfolyam) megfeleltethető a gimnázium megfelelő évfolyamainak is.  



5. évfolyam 

 

 

 

Célok, feladatok, fejlesztendő területek: A nevelési ciklus alapozó időszaka a viharos lebontás, a gyors változás kora kezdődik. A test gyors 

fejlődése mellett lassúbb az érzelem pozitív változása (ez változó és szélsőséges).  

Ez a mindenbe belekötő, kegyetlenül kritikus, a mindent jobban tudó kamaszok ideje. A szülő lassan – vagy hirtelen – lekerül a piedesztálról, 

nem ideál többé. Ez is idegesíti a gyermeket, úgy érzi: becsapták. Megjelenik az önmaga-keresés, elkezdődik a gyermek-éntől való menekülés, 

kialakul az önvizsgáló állapot. Túlzott magabiztossággal igyekszik igazolni a felnőtté válás folyamatát, ill. a fantázia világába menekül. 

Itt kell az iskolának stabil pontként működnie, ideálokat felkínálni és terelgetni a gyermek önvizsgáló és lázadó hajlamait. 

 

Szeretettel, türelemmel és abban bízva, hogy ő is túl lesz ezen az időszakon, mint sok millió elődje – okos irányítással kell segítségére lenni.  

Tudnia kell a nevelőnek, hogy a gyermeknek nagy szüksége van rá, még akkor is, ha ezt nagy igyekezettel titkolja is. 

Megértésre, bölcs szigorra és következetességre, ugyanakkor időben alkalmazott rugalmasságra van szüksége.  

  

 Kulcskompetenciák a NAT 2012 szerint: 

 anyanyelvi kommunikáció 

 a hatékony, önálló tanulás 

 szociális és állampolgári kompetencia 

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 

Kulcskompetenciák a keresztény nevelés szükségessége szerint: 
 

 Tudatos, önálló és keresztény életvitel 

 Közösségépítés  



 

 

Fejlesztési területek, nevelési célok a NAT 2012 szerint: 

 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 Testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

 

 

A kiemelt fejlesztési feladatok kiegészítése a keresztény nevelés szükségessége szerint: 
 

 Kommunikáció – verbális és metakommunikáció 

 Konfliktuskezelés – társas kapcsolatok 

 Életvezetés – élet a családban és a társadalmi közösségben 



 családi életre való képesség a családi élet csapatmunka, összjáték 

 egészséges nemzettudat 

 személyes világkép és világnézet 

 tudatos jellemformálás – erények szokássá válása 

 tudatosan vállalt keresztény életvitel 

 az önmagáért és másokért vállalt felelősség 

 közösségépítés képessége 
 értékorientált ízlés  

 

 

Óraszám: 37 óra / tanév 

1 óra / tanítási hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. Iskolánk 2 

2. Ünnepeink 2 

3. Családunk 4 

4. Példaképeink 3 

5. Egyházunk 2 

6. Magyarságunk 4 

7. Szabadságunk és értékeink 2 

8. Értékek és erények 18 

 

 



I. témakör: Iskolánk 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok  
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

Követelmények a felső tagozaton 

Tanulási technikák 

Önismeret, önértékelés 

Sajátos iskolai szokásaink 

Kiscsoportos gyűjtőmunka, 

beszélgetés, 

Napirendkészítés, 

rögzítés  

 

Hon- és népismeret 

hittan 

II. témakör: Ünnepeink 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Anyanyelvi kommunikáció 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Felelősségvállalás másokért  

Életvezetés 

A családi életre nevelés 

Az ünneplés művészete, 

ünnepvárás, készülődés, 

Családi, nemzeti, egyházi 

ünnepeink 

- fényképek gyűjtése 

- ünnepek eljátszása 

- tablók készítése 

Történelem 

Hittan 

Magyar irodalom 

III. témakör: Családunk 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Szociális és állampolgári kompetencia 

- figyelmesség –empátia  

- családi munkamegosztás 

- tisztelet 

- ragaszkodás  

Anyanyelvi kompetencia 

 

A Szent Család és Jézus példája az 

engedelmességre 

Egészséges emberi kapcsolatok 

A mi családunk 

Őseink – híres magyar családok  

 

- beszélgetés 

- családi fotók nézegetése 

- saját családom bemutatása 

- gyűjtőmunka 

 

Történelem 

Hittan 

Magyar irodalom 

Hon- és népismeret 

IV. témakör: Példaképeink 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Szociális és állampolgári kompetencia 

- fontos, hogy legyen példaképünk 

- milyen alapon (sikeresség? 
- beszélgetés 

- tablókészítés 

Történelem 

Irodalom 



- figyelmesség –empátia  

- családi munkamegosztás 

- tisztelet 

- ragaszkodás  

Anyanyelvi kompetencia 

 

Külső?) válasszunk példaképet? 

- ki a te példaképed? – miért? 

Az én példamutatásom fontossága 

- felelős vagyok-e az arcomért? 

A szentek egyházunk példaképei 

Nemzeti példaképeink  

- idézetgyűjtés hittan 

 



 

V. témakör: Egyházunk 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Felelősségvállalás másokért és  

Közösségépítés 

Tudatos, keresztény életvitel 

 

 

Szent Péter-kőszikla 

Egyházunk születése –Pünkösd – 

karizmák 

- mi a közösség? 

- mi a az egyház feladata? 

- kapcsolataink és szolgálataink a 

plébániánkon 

- a tanuló saját plébániájának és 

plébánosának megismerése 

- ministrálás, szolgálatát a helyi 

közösségben (szkóla, cserkészet, 

stb.) 

- megyéspüspökünk megismerése 

legalább képről, névről s rövid 

életrajzának megismerése 

- Róma és a helyi hívő kapcsolata 

- felelősség az egyházi közösségért 

- ne legyek „fogyasztó keresztény” 

- beszélgetés 

- szituációs játék 

- gyűjtőmunka 

- beszélgetés 

- tablókészítés a tanulók 

plébániájáról 

 

Hittan 

Történelem 

Hon- és népismeret 

 

VI. témakör: Magyarságunk 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Hon- és népismeret 

Aktív állampolgárságra és demokráciára 

nevelés 

Tudatos, önálló és keresztény életvitel 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire  

Magyar népünk eredete 

Nemzetünk és a magyar egyház 

története 

- ki a magyar? 

- hazánk történelmének néhány 

sorsfordító eseménye és azok 

neve, akik ezekben részt vettek 

- a magyar egyház történetének 

- gyűjtőmunka 

- videó nézés 

- versgyűjtés 

Történelem 

Hittan 

Irodalom 

Hon és népismeret 



néhány érdekes személyisége  

 

 

VII. témakör: Szabadságunk és értékeink 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Énkép- önismeret 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Tudatos és keresztény életvitel 

Közösségépítés 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Szabadságunk és értékeink 

- sport és játék 

- a játékszabályok, mint értékek 

- a szabadság és a szabályok viszonya 

- a szabadság nem jelenti azt, hogy 

mindent szabad, 

- társadalmi játékszabályok 

- a természet törvényszerűségei 

Értékrend és divat 

Belső iránytű – öntörvényűség –  

nem mindig az az értékes, amit az 

emberek többsége annak tart  

beszélgetés 

sport 

játék 

tánc 

Kiscsoportos gyűjtőmunka 

Társasjáték kitalálása 

 

Testnevelés 

Magyar nyel- és 

irodalom 

Hon- és népismeret 

Történelem 

Matematika 

környezetismeret 

VIII. témakör: Értékek és erények 

Anyanyelvi kompetencia 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Testi- lelki egészség 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

Tudatos keresztény életvitel  

Értékeink, erényeink  

Egyetemes és sajátosan nemzeti 

értékeink 

Értékes műalkotás és giccs 

Értékes és értéktelen emberi 

tulajdonságok 

 

 

 

beszélgetés 

kiscsoportos tevékenység, 

gyűjtőmunka 

tablókészítés 

Sport, 

tánc és drámajáték 

művészetek, irodalom és 

rajz 

 

 

 



 

 

6. évfolyam 

 

 

Célok, feladatok: 

A legkritikusabb, a mindenbe belekötő, a mindent jobban tudó kamaszkor ideje. Elkezdődik a gyermeki éntől való menekülés, kialakul az 

önvizsgáló lélekállapot. A barátságoktól lassan az egyéni, igazi barát felé fordul. Feladatunk, hogy ebben a nehéz korszakban önmaga, indulatai 

és kapcsolatai egyre jobb „kezelését” segítsük. Ugyanakkor fontos ebben z életkorban a fiúknál a „fiúbanda”, lányoknál a barátnők köre.  

 

Kulcskompetenciák a NAT  2012 szerint: 

 anyanyelvi kommunikáció 

 a hatékony, önálló tanulás 

 szociális és állampolgári kompetencia 

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 

Kulcskompetenciák a keresztény nevelés szükségessége szerint: 
 

 Tudatos, önálló és keresztény életvitel 

 Közösségépítés 

 Tudatos önnevelés keresztény léleképítés   
 

 

Fejlesztési területek, nevelési célok a NAT 2012 szerint: 

 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 Testi és lelki egészségre nevelés 



 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

 

A kiemelt fejlesztési feladatok kiegészítése a keresztény nevelés szükségessége szerint: 
 

 Kommunikáció – verbális és metakommunikáció 

 Konfliktuskezelés – társas kapcsolatok 

 Életvezetés – élet a családban és a társadalmi közösségben 

 családi életre való képesség a családi élet csapatmunka, összjáték 

 egészséges nemzettudat 

 személyes világkép és világnézet 

 tudatos jellemformálás – erények szokássá válása 

 empátia képességének fejlesztése 

 tudatosan vállalt keresztény életvitel  

 a megismert igazság vállalásának képessége 

 az önmagáért és másokért vállalt felelősség 

 közösségépítés képessége 
 értékorientált ízlés  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tematikus összesített óraterv 

Óraszám: 37 óra / tanév 

1 óra / tanítási hét 

 

 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. Iskolánk 2 

2. Ünnepeink 2 

3. Családunk 4 

4. Példaképeink 3 

5. Egyházunk 2 

6. Magyarságunk  4 

7. Szabadságunk és értékeink 2 

8. Értékek és erények 18 



 

I. témakör: Iskolánk 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Tanítás tanulása 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

Testi-lelki egészség 

 

 

 

 

Iskolánk története 

Hogyan tanuljunk hatodikban? 

Mit kezdjek a másik nemmel az 

iskolában?  

- jogos és jogtalan kritika és annak 

közlése 

- napirend 

 

gyűjtőmunka, beszélgetés, 

 

tanulásmódszer-tani 

foglalkozások 

 

iskolatörténeti „kutatások” 

 

 

  

 

Pályaorientációs 

kézés 

Családi életre nevelés  

Történelem, 

környezetismeret 

II. témakör: Ünnepeink 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Testi-lelki egészség 

Hon- és népismeret 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Életvezetés – élet a családban és a társadalmi 

közösségben 

Kommunikáció – verbális és nonverbális 

kommunikáció 

- tolerancia fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

Mindenszentek, Halottak napja 

- miért ünnep az ünnep? Miért jó 

ünnepelni? 

- miért lehet ünnep a temetés 

- hogyan ünnepeltek otthon, mi a 

te szereped benne? 

Más közösségek ünnepei 

- az ünnepet szebbé, meghittebbé 

tenni  

- beszélgetés 

- régi képek gyűjtés 

- Néprajzi Múzeumba, 

skanzenbe látogatás 

 Hittan 

 Egészségtan 

 

 

 



III. témakör: Családunk 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási 

lehetőségek 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Szociális és állampolgári kompetencia 

- tudatos, önálló és keresztény életvitel 

- közösségépítés 

 - a család az a színtér számára, ahol 

megmutathatja értékeit és hibáit is.  

- viselje el, hogy szüleinek és a tanároknak is 

vannak hibái 

- ismerje fel és el saját hibáit is 

- igyekezzen kijavítani azokat  

 

A keresztény család 

- milyennek képzeled el leendő 

családodat? 

- hogyan készülsz az anyai, apai 

hivatásra? 

A szabadidő értelmes eltöltése 

 

beszélgetés, tablókészítés az 

ideális családról 

Önismereti és családismereti 

tesztek 

Erények – értékbörze játék 

Játékok tanítása  

 

 

Egészségtan 

Hittan 

Családi életre nevelés  

IV. témakör: Példaképeink 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Tudatos, önálló és keresztény életvitel 

Közösségépítés 

 

- A szentek példája ma is hat 

- a szentek hétköznapi emberek 

voltak sok szempontból – követhető 

a példájuk  

 

- Ki a szent? 

Védőszentem 

Magyar szentek  

 

 

- beszélgetés 

- tablókészítés 

- idézetgyűjtés 

- szentekről készült film-

bejátszások pl.  

Sacra Corona 

Napfivér Holdnővér 

 

 

Történelem 

Irodalom 

hittan 

 

 

 

 

 



V. témakör: Egyházunk 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Felelősségvállalás másokért  

Szociális kompetencia 

- Tudatos, önálló és keresztény életvitel 

- Konfliktuskezelés és társas kapcsolatok 

- Közösségépítés 

Kommunikáció – verbális és 

metakommunikáció 

 

Misszionáriusok – missziók régen és 

ma 

Küldetésünk van 

- keresztény fiatal viselkedése az 

utcán és más nyilvános helyen - 

róluk ítélik meg Jézust és a 

keresztényeket 

- a Misszió c. film 

megtekintése, 

megbeszélése 

- Lumen 2000 film 

epizódjai 

Hittan, 

történelem  

VI. témakör: Magyarságunk 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Felelősségvállalás másokért  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

- ismerje meg, hogy hazánk Európa védőpajzsa 

- ismerje meg hazánk néhány feltaláló, alkotó 

elméjét és legyen büszke rájuk 

- mit kaptunk a kereszténységtől 

- miért jó az, hogy mi magyarok és 

keresztények vagyunk egyszerre? 

Magyar feltalálók 

- gyűjtőmunka 

- tablókészítés magyar 

feltalálókról 

- történelem 

- hittan 

- természettudomány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. témakör: Szabadságunk és értékeink 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Szociális és állampolgári kompetencia 

- a szabadság nem jelenti azt, hogy mindent 

szabad, 

- értékelje a korlátok védelmező, megtartó 

tulajdonságát is  

 

Esztétikai – művészeti tudatosság 
- tudjon felsorolni örök értékeket, amik nem 

változnak divatok szerint 

- a játékszabályok, mint értékek 

- tudja és értse meg, hogy nem mindig az az 

értékes, amit az emberek többsége annak tart 

 

A legfőbb értékek –az élet, a 

szabadság, az emberi kapcsolatok, az 

egészség 

Az ember alkotta világ értékei – 

művészetek, tudomány vívmányai, 

Hamis „értékek”, érték-rombolás, 

káros szenvedélyek 

 

- beszélgetés 

- kiscsoportos tevékenység, 

gyűjtőmunka 

Képzőművészeti- és 

fotóalbumok megismerése 

 

- sport, 

- tánc és drámajáték 

- művészetek 

- egészségnevelés 

- drogprevenció 

VIII. témakör: Értékeink 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 

Szociális kompetencia 

Konfliktuskezelés és társas kapcsolatok 

 

Tudatos keresztény életvitel  

Értékeink, erényeink 

Érzelmeink  

Akarati cselekvéseink és ezek 

viszonya 

 

- beszélgetés 

- kiscsoportos tevékenység, 

gyűjtőmunka 

- sport, 

- tánc és drámajáték 

- művészetek 

 

 

 

 

 



7. évfolyam 

Célok, feladatok: 

Ez a kamaszkornak az a szakasza, amikor nagyon érzékeny és bizonytalan önmagában a gyermekkorból éppen kinövő ember, ugyanakkor az 

érzelmei látható megnyilvánulásait szégyelli és jelentkezik a jellegzetes kamaszkori gátlásosság is. Nagy empátiával és kellően tapintatos, de 

határozott segítségnyújtással kell építeni személyiségét és formálni az osztályközösséget is. Problémát okozhat ebben a korban a koedukáció is, a 

nemek közötti nagy különbségek miatt. 

A fiúkra jellemző sajátosságok: 

 Szellemi éhség, az értelmi világ megtapasztalni akarása 

 Tudásvágy, természettudományok szeretete 

 Ideges nyugtalanság szakasza ez, a szemtelen közbeszólások kezdete (ezért fontos illemtan, viselkedési szokások!) 

 Közösségek, kis csoportok (gittegylet) kora, ha van jó, a szeretet alapján álló igaz, megvalósítható cél, akkor helyes irányítás mellett 

kialakul a jó osztályközösség, mert él a csoportszellem 

 A vezéregyéniség, a legtöbb férfias tulajdonsággal rendelkező gyermek köré csoportosulnak, ezért az osztályfőnöknek nagyon fontos a 

jó vezéregyéniségek megnyerése, kiválogatása a kellő feladatra 

 A folyamatos figyelem max. 20’, ez a dekoncentráltság kora 

 A fiúk érdeklődése kifelé, a lányoké befelé irányul 

 A példakép válogatás ideje ez – sportolók, történelmi hősök, színészek, szent férfiak (lányoknál nők) csodálata, utánzása, képek-, 

aláírások gyűjtése hírességektől 

 Az otthoni nagy viták, ellenszegülések kezdete – saját vélemény kialakulása 

 Nagyfokú érzelmi ingadozások, látványos veszekedések és kibékülések kora 

 A jó nagy „kibeszélések” ideje – ezért fontos az osztályfőnök – gyermek ill. a lelkivezető – gyermek beszélgetése.  

 Tehát, ez a lelkivezetés elindulásának ideje, az elidegenedés kezdete is, amikor eltávolodik a szülőtől – és az osztályfőnöknél, vagy a 

lelkivezetőnél keres támaszt – nagyon fontos a nála néhány évvel idősebb, megbízható, jó értékrendű fiatalok bevonása a nevelő folya- 

matba! 

 Nevelni elsősorban a közösség nevel, ezért annak alakítására kell nagy hangsúlyt fektetnie az osztályfőnöknek 

 Rendkívül fontos ebben a korban a sok közös – iskolán kívüli – program 

 Nagy haszonnal jár, ha az osztályfőnök meg tudja tenni, hogy néha a saját lakásában – életében legyen együtt a gyerekekkel! 

 

 

 

 



Óraszám: 37 óra / tanév 

1 óra / tanítási hét 

Tematikus összesített óraterv 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. Iskolánk 2 

2. Ünnepeink 1 

3. Családunk 4 

4. Példaképeink 4 

5. Egyházunk 1 

6. Magyarságunk  3 

7. Szabadságunk és értékeink, erények 4 

8. Értékek – erények 18 

 

I. témakör: Iskolánk 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

 

Hatékony és önálló tanulás 

 

Szociális kompetencia 

 

 

Tanulási módszerem 

Saját magam elfogadása, mások 

elfogadása 

Embertípusok 

A 13 évesek értékei és gyengeségei 

A felnőttek értékei és gyengeségei 
- a helyes önismeret fejlesztése emberi 

szempontból 

 - milyen embertípus vagyok? 

- a hozott és a szerzett ill. szerezhető 

- tanulás-módszertani 

beszélgetések, 

gyakorlatok 

- egyéni írásos munka, 

beszélgetés, 

- testi-lelki változások 

leírása és megbeszélése 

- lelkitükör készítése 

- beszélgetések nemek 

szerinti bontásban   

Biológia 

Hittan 

Irodalom 

Rajz – 

művészettörténet 

 



értékeim számbavétele és tudatosítása 

 

II. témakör: Ünnepeink 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Tudatos és keresztény életvitel 

Közösségépítés 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A családi életre nevelés 

 

Ünnepeink 

- egykor és ma 

- ünnep az összetartozás tudatának erősítője 

- egy-két jeles ünnep eredete,  

- a közös ünnep közelebb hozza az egymást 

szeretőket 

- vértanúk ünnepei és az un. Fehér 

vértanúság 

- ma is vannak vértanúk, üldözöttek  

- és gyógyíthatatlan betegségben szenvedők 

is 

- beszélgetés 

Képek – filmbejátszások 

megtekintése és 

megbeszélése  

Maximilian Kolbe  

Mindszenty József 

Brenner János 

Kaszap István 

Történelem  

Hittan 

Ének-zene, 

néptánc  

III. témakör: Családunk 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 

A családi életre nevelés 

 

 

 

 

- ki az ember? 

Személyes létünk értelme 

nemiségünk szerepe 

a változások kora  

Minden emberi közösség alapja a család 

A család válsága, az ember válsága 

A családban jelen van a nő, a férfi, a lány, a 

fiú – észre kell venni a szépet, az eltérőt a 

másik nemű emberben 

Elfogadni a saját nemet is 

A családok mai válságát az önzés, a 

fogyasztói szemlélet, a kicserélhetőség 

érzete adja 

 Elfogadni az egyes életkori változásokat 

- gyűjtőmunka 

- beszélgetés 

vendégekkel (is) nemek 

szerinti bontásban 

 

Etika 

Biológia 

Pszichológia 



 

IV. témakör: Példaképeink 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási 

lehetőségek 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

Testi- lelki egészség 

 

Tudatos, önálló és keresztény életvitel 

 

A családi életre nevelés 

 

 

. 

- Mire tanítanak a férfi szentek és mire 

tanítanak a női szentek példái? 

Férfi ideál 

Női ideál 

Észrevenni, hogy mást tanulhatunk a 

nőktől (szépérzék, türelem, elfogadás, 

önfeláldozás, lelki erősség, empátia, 

életközeliség) és mást a férfiaktól 

(bátorság a nagy kihívásokban, 

kalandvágy, nagyvonalúság) – ezek a 

tulajdonságok együtt alkotnak teljességet. 

- beszélgetés 

- gyűjtőmunka nemek 

szerinti bontásban is  

- egyháztörténelem 

- pszichológia 

- irodalom – film 

V. témakör: Egyházunk 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 

Tudatos és önálló keresztény életvitel 

Életvezetés a családban és társadalmi 

közösségben 

 

- Mit jelent ma kereszténynek lenni? 

- mit jelent árral szemben úszni? 

Apostolkodás, misszió szerepe 

A kereszténység küldetést, feladatokat és 

kötelességeket is jelent, nem „happy, 

alleluja” csupán 

Ne csupán a magunk érzelmi kielégülését 

keressük az ifjúsági közösségben, 

egyházban 

- lelkivezető szükségessége 

 

- beszélgetés 

- gyűjtőmunka 

Ismerkedés a 

városmissziókkal 

Lumen Christi 2000 

részeinek megtekintése 

Hittan 

Történelem 

 

 

 

 



 

VI. témakör: Magyarságunk 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 

Felelősségvállalás másokért , önkéntesség  

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 

 

 

Egyházunk a kisebbségekért 

Minden ember Isten képmása 

Magyarország Mária országa 

Egyszerre keresztény és magyar 

A kisebbségben élő magyarok 

Észrevenni Isten képmását a nehéz 

emberekben is.  

Védeni a gyengébbet, a fogyatékost,  

- kiállni az igazság mellett akkor is, ha 

kisebbségben marad a véleményével 

- beszélgetés 

- írásbeli rögzítés 

- dokumentumfilmek 

- albumok megtekintése  

Történelem 

Hittan 

Irodalom 

Néprajz 

VII. témakör: Szabadságunk és értékeink 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 

Aktív állampolgárságra és demokráciára 

nevelés  

 

 

A személyes szabadság helyes megélése 

- „Szeress és tégy amit akarsz” – a szeretet a 

helyes értékrend megélése 

- a szabadság nem egyenlő az anarchiával. 

Szabadsága akkor igazi és boldogító, ha 

felelősségérzettel és megbízhatósággal, 

előrelátással párosul 

- beszélgetés 

- kiscsoportos 

tevékenység 

Történelem 

Hittan 

 

VIII. témakör: Értékek és erények 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Szociális és állampolgári kompetencia 

konfliktuskezelés – társas kapcsolatok 

életvezetés – élet a családban és a társadalmi 

közösségben 

Változások kora: hogyan érzem magam és 

hogyan érzik magukat körülöttem mások? 

Változások kora: milyen vagyok, milyen 

leszek? 

 

- vélemények írása 

- tesztek 

- beszélgetés 

- mások véleménye egy-

egy témáról 

Családi életre 

nevelés  

Hittan 

Irodalom 

 

 



 

 

 

 

Család – hogyan látom a családomat és 

hogyan látnak ők engem?  

Barátok vagy ellenfelek a többiek?  

Szerelmek – mi a szerelem? 

Az ember méltósága – önértékelési 

szempontok. 

A férfi és a női agy működése 

 

Változások a kapcsolataimban Barátság 

és/vagy szerelem? 

Helyes értékrend, hamis értékek  

Közösségépítés és „sültgalamb-várás”  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. évfolyam 

 

Célok, feladatok: Ez már nyugodtabb időszak, mint az előző év. Most célunk megszilárdítani az osztályközösséget, hogy később is 

megmaradjanak az értékes kapcsolatok még akkor is, ha így fájdalmasabb az év végi elszakadás.  Meg kell szilárdítanunk a plébánia 

közösségéhez való tartozás tudatát, igényét is, hiszen az az ideális, ha a fiatal a plébánián lel megtartó ifjúsági közösségre. Segítenünk kell 

feldolgozni az erősödő nemi jellegből adódó gátlásokat és a vadhajtásokat tapintatos, de határozott türelemmel kell nyesegetni. Támogatni és 

ténylegesen intézni a továbbtanulási törekvéseket. A nyolcadik osztály végére alakuljon ki a tanulókban a felelősségérzet és a közösségért végzett 

szolgálat igénye, ill. a közösség igénye. Ekkor tekinthető a maga fejlődési szintjén érett fiatalnak, aki megállja a helyét a felsőbb tanulmányokban 

is, olyan intézményekben, ahol valószínűleg már kevesebb a személyes törődés. 

Természetesen a témák és tartalmak nem különülnek el élesen egymástól. Vannak átfedések és ismétlések is.  

 

Kulcskompetenciák a NAT 2012 szerint: 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 anyanyelvi kommunikáció 

 a hatékony, önálló tanulás 

 szociális és állampolgári kompetencia 

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 

Kulcskompetenciák a keresztény nevelés szükségessége szerint: 
 

 Tudatos, önálló és keresztény életvitel 

 Közösségépítés  
 

 

Fejlesztési területek, nevelési célok a NAT 2012 szerint: 

 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés 



 Testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

 

A kiemelt fejlesztési feladatok kiegészítése a keresztény nevelés szükségessége szerint: 
 

 Kommunikáció – verbális és metakommunikáció 

 Konfliktuskezelés – társas kapcsolatok 

 Életvezetés – élet a családban és a társadalmi közösségben 

 családi életre való képesség a családi élet csapatmunka, összjáték 

 egészséges nemzettudat 

 személyes világkép és világnézet 

 tudatos jellemformálás – erények szokássá válása 

 tudatosan vállalt keresztény életvitel 

 az önmagáért és másokért vállalt felelősség 

 közösségépítés képessége 
 értékorientált ízlés  

 



 

Óraszám: 37 óra / tanév 

1 óra / tanítási hét 

 

Tematikus összesített óraterv 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör Óraszám 

1. Iskolánk 4 

2. Ünnepeink 1 

3. Családunk 10 

4. Példaképeink 3 

5. Egyházunk 3 

6. Magyarságunk  3 

7. Szabadságunk és értékeink 4 

8. Értékek és erények 9 



 

 

1. témakör: Iskolánk 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási 

 lehetőségek 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

Tudatos, önálló és keresztény életvitel 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

- mitől katolikus egy iskola? 

- milyen értékeket viszel magaddal? 

Továbbtanulási szempontok 

Saját felelősséged jövendő életed 

alakulásában 

- önálló döntés és/vagy a 

szülők irányításának 

elfogadása?  

Reálisan fölmérni a saját képességeket 

és lehetőségeket 

 

gyűjtőmunka, 

beszélgetés, 

gimnáziumok megismerése  

nyílt napokon való részvétel 

pályaorientációs tesztlapok 

kitöltése 

találkozás pályaorientációs 

szakemberrel  

  

 

Hittan 

Etika 

1I. témakör: Ünnepeink 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási 

 lehetőségek 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Felelősségvállalás másokért  

Tudatos, önálló és keresztény életvitel 

 

Az ünnep tanúságtétel, 

közösségi esemény 

Személyes, nemzeti és egyetemes 

ünnepeink 

- miért van ünneplő ruha? 

Kulturált viselkedés az ünnepélyeken az 

ünnep jellege szerint 

Öltözködés az ünnephez méltó módon 

Megünnepelni egy-egy eseményt, vagy 

személyt, vagy szentséget, közösséget 

vállalni az ünnepelttel. 

- beszélgetés 

- illemkódex készítése 

- ünnepségek megrendezése 

Hittan 

Irodalom 

Ének-zene 



 

III. témakör: Családunk 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Kommunikáció – verbális és 

metakommunikáció 

Szociális kompetencia 

Gazdasági  és pénzügyi nevelés 

Testi-lelki egészség 

Életvezetés – élet a családban és a 

társadalmi közösségben 

A családi életre nevelés 

- a család mint érték 

- családi kapcsolatok 

- különböző életkorú emberek a 

családban  

- családi ünnepek 

- a család a képzőművészetben  

- az egyház tilalmai bilincsek, 

vagy megtartó kapaszkodók, 

értékek? 

- felelős vagyok-e önmagamért? 

- már most eldől, milyen apa vagy 

anya leszel 

- családi szerepek, felelős apaság, 

felelős anyaság és felelős 

gyermekség  

- pénzbeosztás a  családban 

- felelős vagy testedért-lelkedért 

- konfliktusok a családban  

- az élet tisztelete 

- a termékenység 

- a tilalmak gyakran korlátok egy 

szakadék szélén – érdekünkben 

vannak 

- „lazázás”, együttjárás – 

jegyesség - házasság – család 

- híres és szép házasságok  

 

 

szituációs játékok 

befejezetlen történetek 

„ön dönt” játék  

Az élet egy csoda c. film 

megtekintése a magzati létről 

A „Gyökerek és szárnyak” c. 

oktatófilm egyes epizódjainak 

megtekintése és a felvetett 

problémák megbeszélése 

Tablókészítés   

 

 

Irodalom 
Festészet 

Zene 

Pszichológia 

Biológia 

Etika 



IV. témakör: Példaképeink 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Felelősségvállalás másokért  

A családi életre nevelés 

Példaképek a XX-XXI.. század 

nagy egyéniségei közül: Batthány-

Strattmann László, Sweitzer 

Albert, Brenner János, Kaszap 

István, Salkaházi Sára, II. János 

Pál pápa   

a tanulók kortársai között is jó 

példaképek lehetnek, csak föl kell 

fedezni őket (pl. sportolók között) 

 

- beszélgetés 

- idézetgyűjtés 

- fényképek – életrajzok gyűjtése 

- internet használat 

- részletek életrajzi filmekből, 

DVD anyagokból  

Történelem 

Médiaismeret 

Hittan 

Etika 

 

V. témakör: Egyházunk 

Szociális kompetencia 

Tudatos és önálló keresztény életvitel 

Közösségépítés 

Életvezetés 

 

Európa újra evangelizálásra szorul 

Én is az egyház tagja vagyok 

Az egyház szervezeti felépítése 

Egyház és karizma 

Az egyház szervezeti fölépítése, az egyes 

egységek szolgálata nagy vonalakban 

Egyházmegyéje püspökei 

Plébániai-templomi, ifjúsági közösség 

fontossága 

 

- beszélgetés 

- a hallottak rögzítése 

- városmissziós felvételek, 

beszámolók feldolgozása 

- egyházi, egyházmegyei és 

plébániai honlapok, újságok, 

közösségek bemutatása 

Nagymarosi Ifjúsági találkozó 

Ifjúsági zarándoklatok 

Hittan 

 



 

VI. témakör: Magyarságunk 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Állampolgárságra és demokráciára 

nevelés 

 

Tudatos és önálló keresztény életvitel 

Közösségépítés 

Életvezetés 

Egy-két kiemelkedő magyar egyházi és 

világi személyiség megismerése    

Szent István és Mindszenty bíboros 

örökösei vagyunk,  

Mai szabadságunk az 1956-os 

forradalom vértanúinak is köszönhető 

- a forradalom nem öncélú lázadás 

- mit tehetek ma a hazámért? 

- gyűjtőmunka 

- tablókészítés 

- kutatás az interneten 

- könyvek, DVD-k és internetes 

oldalak megismerése 

Történelem 

Hittan 

 

VII. témakör: Szabadságunk és értékeink 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Aktív állampolgárságra és 

demokráciára nevelés 

 

Tudatos és önálló keresztény  

Közösségépítés 

Életvezetés életvitel 

- szabadság vagy szabadosság 

- nem mindig az az értékes, amit az 

emberek többsége annak tart 

- a „gagyi” és az érték - a giccs és a 

művészet   

- mi a demokrácia előnye és mi a 

tömegdemokrácia hátránya? 

- a manipuláció lényege 

- liberalizmus ma 

- Etika és etikett  

- divatok: „árral szemben” - 

véleménynyilvánítás 

- a keresztény ember 

véleménynyilvánítási kötelezettsége, aki 

véleményével adott esetben politizál  

 

- beszélgetés 

- kiscsoportos tevékenység, 

gyűjtőmunka 

- A Gyökerek és szárnyak c. 

oktatófilm epizódjainak 

megtekintése  

 

Történelem 

Médiaismeret 

Politika 



VIII. témakör: Értékek és erények 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 
Kommunikáció – verbális és 

metakommunikáció 

Szociális kompetencia 

Testi-lelki egészség 

Életvezetés – élet a családban és a 

társadalmi közösségben 

A családi életre nevelés 

- az ember, mint önérték  

- megválaszthatjuk-e nemünket?  

- a férfi agy és a női agy működése, mint 

érték 

- egymás „másságának elfogadása” érték 

és erény 

- érték-e a”másság”? Paranormális 

jelenségek  

- a szerelem, mint érték 

- a szexualitás mint érték  

- a döntésképesség, mint érték 

- a hűség mint erény 

- különbség a szingli lét és a cölibátus 

között 

- „carpe diem” vagy tervszerű, értelmes 

élet – Istenbe vetett bizalom   

- gyűjtőmunka (újságcikkek, 

magazinok) 

- „érték-reklám”készítése 

kiscsoportban  

- rajzos rögzítés  

- „Ön dönt” játék 

- szituációs játékok 

Biológia 

Hittan 

Médiaismeret 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katolikus hittan 

 
5 .  é v f o l y a m  

Célok és feladatok 

A tanulókban elmélyítjük a liturgikus cselekmények, helyek, idők, ünnepek és kellékek jelképrendszerének ismeretét, 

valamint életkori sajátosságaiknak megfelelően bevezetjük őket a szentmise és a szentségek teológiájába. 

Az elméleti megalapozással segítjük a tanulókat, hogy figyelmesen, odaadóan és értő módon vegyenek részt az egyház 

liturgikus életében. 
Óraszám: 2 óra/hét 

74 óra/év 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

 Témakörök Óraszám 

 Az élet Isten népének közösségében   

1. Isten népe ünnepel 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

12 

2 
14 

2. A húsvéti misztérium ünneplése 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

12 

2 
14 

3. Az ünneplés helye, ideje és kellékei 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

10 

2 
12 

 

 



4. Ünnepeink 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

10 

2 
12 

5. A szentségek és szentelmények liturgiája 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

10 

2 
12 

 
Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális 

foglalkozások 

  
3 

 Év végi ismétlés, összefoglalás   7 

 Összesen  74 

 



 

Isten népe ünnepel (1. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Anyanyelvi kommunikáció 
Európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra 

A szóbeli szövegek alkotása 

képességének fejlesztése 

A szóbeli és írott szövegek megértése 

képességének fejlesztése 

Írásbeli szövegek alkotása 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 
Alternatívaállítás. 

A lényegkiemelés és a rendszerzés 

képességének fejlesztése 

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

A tanulás tanítása 

Gazdaságiés pénzügyi nevelés 

Az önfejlesztés és az önállóság 

képességének fejlesztése 

Ismerkedés az egyház alapvető liturgikus 

szolgálatával: 

 

Isten ószövetségi népének ünneplései 

Az ősegyház liturgikus szolgálata – Jézus 

parancsának teljesítése 

Liturgikus szolgálatok az oltárnál 

Liturgikus szolgálatok a közösségben 

Elődök és társak az ünneplésben (égiek és 

földiek) 

Tanórai beszélgetés az ünnepekről 

 

Gyűjtőmunka: fényképek gyűjtése az 

egyházközségi liturgikus szolgálatokról; az 

egyházi szolgálat mibenlétének tisztázása 

tanári irányítással 

 

Tanári irányítással szómagyarázat: egyház, 

ősegyház, ministráns, lektor, agapé 

 

Ismeretek közös jegyzetelése 

 

 

 

Aktualizálás projektmunka keretében: az 

egyház agapé-szeretetének megnyilvánulás 

– aprósütemény készítése más osztályok / 

hajléktalanok / rászorulók 

megörvendeztetésére 

Irodalom 

Technika 

Ének-zene 

 

 

A húsvéti misztérium ünneplése (2. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

A harmóniaérzék fejlesztése 

A húsvéti misztérium ünneplése: 

A húsvét mint az egyház misztériuma 

 

A húsvéti misztérium ünneplése a 

Bevezetés: orgonazene-hallgatás, 

énektanulás (pl. Uram irgalmazz…) 

 

Tanórai beszélgetés a szentmise részeiről 

Irodalom 

Ének-zene 

Rajz 

 



Anyanyelvi kommunikáció 
A tanulás tanítása 

A szóbeli szövegek alkotása 

képességének fejlesztése 

A szóbeli és írott szövegek megértése 

képességének fejlesztése 

Írásbeli szövegek alkotása 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 
Európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra 

Alternatívaállítás 

Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

A lényegkiemelés és a rendszerzés 

képességének fejlesztése 

szentmisében: 

Igeliturgia 

Áldozati liturgia 

Az utolsó vacsora eseményei: 

A kenyér és a bor átváltoztatása 

Az eukharisztia szó (hálaadás) jelentése 

 

Az ember válasza Isten hívására: a hálaadó 

ima; a közösség válasza a zsolozsma 

 

A gyermek-misekánon (V. kánon) közös, 

hangos, értő olvasása; 

tanári irányítással értelmezése 

 

Ismeretek közös jegyzetelése 

 

 

 

 

Aktualizálás: hálaadó ima írása: a 

szentmisén találkozhat az ember Jézussal, s 

kifejezheti legmélyebb vágyait; az 

imádságokból osztályimakönyv készítése 

 

 

Az ünneplés helye, ideje és kellékei (3. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Digitális kompetencia 

A családi életre nevelés 

A forráskezelés és a 

kommunikációértékelés 

képességének fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 
A tanulás tanítása 

A szóbeli szövegek alkotása 

képességének fejlesztése 

A liturgikus ünneplés helye, ideje és 

kellékei: 

 

A családi otthon mint a legfontosabb 

ünneplési hely 

A templom mint Isten háza és az ünneplő 

közösség színhelye 

 

Legfontosabb liturgikus kellékek, 

Tanári irányítással prezentáció vetítése a 

magyarországi bazilikákról 

 

Tanórai beszélgetés a templomról mint az 

imádság helyéről; 

Tanári irányítással templomra és imádságra 

vonatkozó szövegek keresése a 

Szentírásból; a szövegek tanórai 

értelmezése 

Irodalom 

Rajz 

Művészettörténet 

 

 



Hatékony, önálló tanulás 

A szóbeli és írott szövegek megértése 

képességének fejlesztése 

Írásbeli szövegek alkotása 

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

Az önértékelés és a nyitottság 

képességének fejlesztése 

Testi, lelki egészség 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

 

A társas aktivitás képességének 

fejlesztése 

Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

A harmóniaérzék fejlesztése 

szimbólumok: a templom berendezése, 

oltár, gyertya, liturgikus színek, liturgikus 

ruhák 

 

Ismeretek közös jegyzetelése 

 

Aktualizálás: imádság szervezése az iskola 

kápolnájában; rövid zsoltárrészletek, taizéi 

énekek; gyertyagyújtás 

 

 

Ünnepeink (4. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

Az önértékelés és a nyitottság 

képességének fejlesztése 

A legfontosabb egyházi ünnepek vallási 

tartalmának megismerése: 

 

 

 

 

A legfőbb keresztény ünnepek dramatizált 

megjelenítése kis csoportokban 

 

 

 

Tanórai beszélgetés a keresztény ünnepek 

Ének-zene 

Irodalom 

Rajz 

Technika 

Tánc és dráma 

 



Testi, lelki egészség 

A társas aktivitás képességének 

fejlesztése 

Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

A harmóniaérzék fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 
A tanulás tanítása 

A szóbeli szövegek alkotása 

képességének fejlesztése 

Hatékony, önálló tanulás 

A szóbeli és írott szövegek megértése 

képességének fejlesztése 

Írásbeli szövegek alkotása 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

 

 

 

Vasárnap 

Karácsony: Jézus születésének ünnepe 

Húsvét: Jézus megváltó kereszthalálának és 

feltámadásának ünnepe 

Pünkösd: a Szentlélek eljövetelének, az 

egyház születésének ünnepe 

Szűz Mária ünnepei: Gyümölcsoltó  

Boldogasszony, Nagyboldogasszony 

A szenetek, különösen a legfontosabb 

magyar szentek (Szent István, Szent 

Erzsébet, Szent Margit) ünnepe 

 

vallási mondanivalójáról 

 

Ismereteket közös jegyzetelése 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizálás projektmunka keretében: 

gyűjtőmunka az interneten: a legfontosabb 

magyar Mária-kegyhelyek felkutatása; 

történetükről képes beszámoló készítése a 

faliújságra 

 

 

A szentségek és szentelmények liturgikája (5. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

Az önértékelés és a nyitottság 

képességének fejlesztése 

Testi, lelki egészség 

Anyanyelvi kommunikáció 
A tanulás tanítása 

Belépés Krisztus közösségébe – ismerkedés 

a szentségek és szentelmények 

liturgiájával: 

 

 

 

 

 

 

Tanulói kiselőadások a hét szentség 

kiszolgálásának liturgiájáról 

 

 

 

 

 

 

 

Irodalom 

Technika 

Ének-zene 

 



A szóbeli szövegek alkotása 

képességének fejlesztése 

Hatékony, önálló tanulás 

A szóbeli és írott szövegek megértése 

képességének fejlesztése 

Írásbeli szövegek alkotása 

 

 

 

 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Gazdaságiés pénzügyi nevelés 

Az etikai érzék, az empátia és a 

felelősségvállalás képességének 

fejlesztése 

A keresztség, a bérmálás és az 

oltáriszentség mint a keresztény életbe 

bevezető titkok 

A kiengesztelődés szentsége és a betegek 

kenete mint Istenhez vezető út 

Az egyházi rend és a házasság szentsége 

mint az ember kibontakozását segítő 

ajándékok 

 

Tanári irányítással liturgikus szövegek 

hangos és értő olvasása; szövegelemzése 

 

Ismeretek közös jegyzetelése 

 

 

 

 

 

Aktualizálás projektmunka keretében: apró 

ajándékok készítése és eljuttatása idősek 

otthonába – kifejezve, hogy a szentségek 

ajándékozó létre hívják meg az embert 

Alapkövetelmények 

A tanuló tudjon tájékozódni, adott részeket ügyesen megkeresni a Szentírásban. Ismerje az egyházi év fogalmát, a szentmise teológiáját alap 

szinten és liturgiáját, a hét szentség és a szentelmények liturgiáját. Tudja, mit, mikor, hogyan és miért ünneplünk az egyházban. Ismerje a 

liturgikus cselekmények, helyek, idők, kellékek, színek jelképrendszerét.  

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 

Az ellenőrzés, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független a tanuló személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. 

Szóbeli feleletek és írásbeli dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Tanegységenként témazáró dolgozatot íratunk. 

Értékeljük a tanulók órai aktivitását, házi és szorgalmi feladatait, füzetvezetését. A hittan tantárgyból is 5 osztályzattal minősítjük a tanulók 

tudását.  

 

Projektmunka: tervezés, a munka szervezése, rend, szépség, együttműködés. 

 



 

H I T T A N  
6 .  é v f o l y a m  

Célok és feladatok 

Segítjük a tanulót abban, hogy sokrétű és korszerű ismereteket szerezzen az egyház alapításáról, lényegéről, életéről, 

szervezeteiről és céljáról. 

Felébresztjük a tanulóban az egyházi közösséghez tartozás vágyát, és felébresztjük felelősségérzetét is, amely később 

elvezetheti őt ahhoz a döntéshez, amelyben az egyház tudatos elfogadójává és az egyházi közösség tevékeny tagjává válik. 

 



 
Óraszám: 2 óra/hét 

74 óra/év 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 Témakörök Óraszám 

 Egyházunk   

1. A természetes közösségtől az egyházig 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

14 

2 
16 

2. Az egyház gyökerei 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

14 

2 
16 

3.  Az egyház születése 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

14 

2 
16 

4. Az egyház az evangélium útján 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

14 

2 
16 

 
Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális 

foglalkozások 

  
3 

 Év végi ismétlés, összefoglalás   7 

 Összesen  74 

 

6. évfolyam 



 

A természetes közösségtől az egyházig (1. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

Az önértékelés és a nyitottság 

képességének fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 
A tanulás tanítása 

A szóbeli szövegek alkotása 

képességének fejlesztése 

Hatékony, önálló tanulás 

Testi, lelki egészség 

A szóbeli és írott szövegek megértése 

képességének fejlesztése 

Írásbeli szövegek alkotása 

Digitális kompetencia 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Írásbeli munka készítése 

képességének fejlesztése 

 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Az etikai érzék és a 

felelősségvállalás képességének 

fejlesztése 

A természetes közösségtől az egyházig – 

közösségek életadó szerepe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A család a közösségek alapja 

A barátok közössége mint a megnyílás 

lehetősége 

A nemzet közössége mint a hovatartozás 

érzését adó közösség 

Az egyház közössége mint Krisztus élő 

teste 

 

 

Bevezető: 

Projektmunka: egy emberrajz készítése, 

amely tagjaiba beírják a különböző emberi 

feladatokat, szolgálatokat, hogy 

elgondolják, mindenkinek megvan a maga 

feladata 

az ember feladatait, szolgálatait megjelenítő 

emberrajz készítése annak kifejezésére, 

hogy mindenkinek megvan a feladata 

 

Tanórai beszélgetés a különböző 

közösségekről, a családról, barátságról, 

nemzetről, egyházról 

 

Ismeretek közös jegyzetelése 

 

 

Aktualizálás: rövid fogalmazás írása „Én az 

egyház tagja vagyok” címmel; a legjobban 

sikerült alkotások közzététele az iskola 

honlapján 

Irodalom 

Rajz 

Tánc és dráma 

Technika 

(Számítástechnika) 

 

 



 

Az egyház gyökerei (2. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Hatékony, önálló tanulás 

Európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra 

A lényegkiemelés és a kapcsolatba 

hozás képességének fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 
A tanulás tanítása 

A szóbeli szövegek alkotása 

képességének fejlesztése 

A szóbeli és írott szövegek megértése 

képességének fejlesztése 

Írásbeli szövegek alkotása 

Testi, lelki egészség 

Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Az önkifejezés képességének 

fejlesztése 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Az önkifejezés és a társas aktivitás 

képességének fejlesztése 

Az egyház gyökerei az Ó- és 

Újszövetségben: 

 

 

 

Az Ószövetség mint Isten népe 

születésének története; mint a szabadulás 

története 

Az Újszövetség mint Jézus tanítványainak 

közössége: Jézus az alapító, halálával ő ad 

életet az egyháznak 

 

Kvízjáték a legfontosabb ismert ószövetségi 

és újszövetségi elbeszélések felelevenítésére 

 

A legfontosabb ószövetségi és újszövetségi 

szakaszok újraolvasása és értelmezése a 

közösségi szempontokat kiemelve 

 

Ismeretek összefoglalása a tanár által 

Ismeretek közös jegyzetelése 

 

 

Aktualizálás: egy-egy elbeszélés dramatizált 

megjelenítése kis csoportokban, majd a 

tapasztalatok megbeszélése: mit jelent a 

közösség tagjának lenni 

 

 

Irodalom 

Ének-zene 

Tánc és dráma 

 

 

 

 



 

Az egyház születése (3. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

Az önértékelés és a nyitottság 

képességének fejlesztése 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Az önállóság képességének 

fejlesztése 

 

Anyanyelvi kommunikáció 
A tanulás tanítása 

A szóbeli szövegek alkotása 

képességének fejlesztése 

A szóbeli és írott szövegek megértése 

képességének fejlesztése 

Írásbeli szövegek alkotása 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

A képi információ feldolgozása 

képességének fejlesztése 

A forráskezelés képességének 

fejlesztése 

Az egyház születése: 

 

 

A Pünkösd 

Az ősegyház élete: misszió, összetartozás, 

mindent megosztó szeretet 

Az egyház az evangélium útján jár: 

Pál megtérése 

 

 

Bevezető: 

Projektmunka: kiállítás készítése az 

osztályban az egyház missziós 

tevékenységének bemutatására 

 

Az Apostolok Cselekedeteiből elbeszélések 

értő olvasása és irányított megbeszélése 

 

 

Ismeretek közös jegyzetelése 

 

 

 

 

 

 

Aktualizálás projektmunka keretében: 

információk, képek gyűjtés az interneten az 

első századokban vértanúhalált halt 

szentekről; közzététel az osztályfaliújságon 

Irodalom 

Technika 

Ének-zene 

Történelem 

 

 



 

Az egyház az evangélium útján (4. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

Testi, lelki egészség 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 
A tanulás tanítása 

A szóbeli szövegek alkotása 

képességének fejlesztése 

A szóbeli és írott szövegek megértése 

képességének fejlesztése 

Írásbeli szövegek alkotása 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

A képi információ feldolgozása 

képességének fejlesztése 

Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Az önkifejezés képességének 

fejlesztése 

Az egyháztörténet főbb állomásai 

A történelem célja: örömben együtt lenni 

Istennel 

 

Az egyház lelkigondozó tevékenysége: 

szentségek kiszolgáltatása 

 

Az egyház szociális tevékenysége (pl. 

szegénygondozó, betegápoló rendek) 

 

Az egyház kulturális-oktatási tevékenysége 

(pl. tanító rendek) 

 

Az egyház szervezeti felépítése 

 

Bevezetés: zenehallgatás (pl. Ivántsics 

Tamás: Damaszkusz) 

 

 

A Szentírásból és egyházi iratokból vett 

szemelvények értő olvasása, tanári 

irányítással értelmezése 

Ismeretek közös jegyzetelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizálás: a megismert szentekről, a 

tanulók védőszentjeiről rajzokkal-képekkel 

illusztrált kiállítás készítése az osztályban  

Irodalom 

Ének-zene 

Történelem 

Rajz 

 



Alapkövetelmények 

Tudja megkülönböztetni a katolikus egyházara vonatkozó fogalmakat a többi vallás fogalmaitól. Ismerje az egyház alapításának körülményeit, az 

egyház lényegét, célját, szervezeti felépítését. Legyen tisztában az egyház üdvösségszerző küldetésével, ismerje, hogyan valósította és valósítja 

meg ezt a történelem különböző korszakaiban és napjainkban. 

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 

Az ellenőrzés, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független a tanuló személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. 

Szóbeli feleletek és írásbeli dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Tanegységenként témazáró dolgozatot íratunk. 

Értékeljük a tanulók órai aktivitását, házi és szorgalmi feladatait, füzetvezetését. A hittan tantárgyból is 5 osztályzattal minősítjük a tanulók 

tudását.  

 

 

Projektmunka: a munka szervezése, szépség, együttműködés, rend. 



H I T T A N  
7 - 8 .  é v f o l y a m  

Célok és feladatok 

 

A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti 

zsidóság történelme az egyetemes emberi üdvtörténet ószövetségi szakasza, amelynek folyamán Izrael fiai megtapasztalták a Messiás eljövetelét 

ígérő Isten jelenlétét, működését, és megpróbálták „megrajzolni” titokzatos Istenük arcát. 

Segítjük a tanulót annak tudatosításában, hogy az ő kicsiny történelmében is jelen van a messiási kor boldogságát ígérő és előkészítő Isten. 

 

A bibliai szemelvények tükrében bemutatjuk, hogy az üdvtörténet újszövetségi szakaszának kezdetét (és az egész üdvtörténet középpontját) Jézus 

Krisztus élete, tanítása, kereszthalála, feltámadása és egyházának születése alkotja. 

A szemelvények megfelelő alkalmazásával segítjük a tanulót abban, hogy bátran nyíljon meg a Messiásnak és Isten hatalmas Fiának bizonyuló 

Jézus Krisztus felé, aki titokzatos módon jelen van életében. 

 

Óraszám: 2 óra/hét 

74 óra/év 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 Témakörök Óraszám 

 Bevezetés – Az üdvtörténet ószövetségi szakasza  3 

1. Az üdvtörténet színtere és főszereplője 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

11 

2 
13 

 

 

7. évfolyam 



2. Istenélmények Ábrahámtól Mózesig 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

9 

2 
11 

3. Isten megtapasztalása Józsuétól Salamonig 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

5 

1 
6 

4. Istenélmények a próféták aranykorában 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

14 

2 
16 

5. 
A perzsa kor emberének tapasztalata az üdvösséget 

munkáló Istenről 

témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

7 

2 
9 

6. Vallási tapasztalat a hellén korban 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

5 

1 
6 

 
Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális 

foglalkozások 

  
3 

 Év végi ismétlés, összefoglalás   7 

 Összesen  74 

 

 

Bevezetés – Az üdvtörténet ószövetségi szakasza 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Társadalmi érzékenység fejlesztése  

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

 

Hatékony, önálló tanulás 

Bevezetés az év munkájába: a hittani 

ismeretek fontosságának tudatosítása a 

személyes életre és a közösségi 

együttműködésre vonatkozóan 

 

 

Bevezetés a szentírásismeretbe: a Szentírás 

könyvei, a kanonizáció folyamata, 

Tanórai megbeszélés, a hittani ismeretek 

felfrissítése 

 

 

 

Páros és csoportos gyűjtőmunkával 

ismerkedés a bibliai könyvekkel. A 

szentírási könyvek rendszerezése, sorrendbe 

Irodalom 

Képzőművészetek 



A tanulás tanítása 

Ismeretszerzési, rendszerezési 

képesség fejlesztése 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az értő olvasás, szövegértés 

fejlesztése 

Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

Képi információ feldolgozása 

Esztétikai érzék fejlesztése 

szentírásfordítások 

 

 

Az üdvtörténet fogalma 
 

állítása 

 

Az ismeretek megbeszélése, közös 

jegyzetelése 

 

Az üdvtörténet fogalmának szemléltetése a 

tékozló fiúról szóló szentírási példázat és pl. 

Rembrandt Tékozló fiú c. képének elemzése 

segítségével.  Tanórai beszélgetés az 

üdvösségtörténetről 

Aktualizálás: erkölcsi tanulságok levonása 

 
 

 



 

Az üdvtörténet színtere és főszereplője (1. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Anyanyelvi kommunikáció 

Szóbeli szövegek megértésének és a 

forráshasználat képességének 

fejlesztése 

 

 

 

Az olvasott szövegértés 

képességének fejlesztése 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

A rendszerezési és a jegyzetelési 

képesség fejlesztése  

Egyetemes kultúra  

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az erkölcsi érzék fejlesztése 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

 

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

A társas aktivitás, a 

szervezőképesség, a felelősségérzet 

Történeti és műfaji bevezetés az 

Ábrahámig terjedő korszakba  („Nagy 

bumm” elmélet; biológiai fejlődéselmélet; 

műfajok: etiológa, mítosz, monda) 

A Pentateukhosz legfőbb jellemzői 

 

 

Bibliai szemelvények értelmezése: 

Az üdvtörténet színtere: a teremtett világ 

(Ter 1,1–2,4) 

Az üdvtörténet főszereplője: az ember (Ter 

1, 26-30 és Ter 2, 4-25) 

Az ember első kudarca és az isteni segítség 

ígérete (Ter 3, 1-24) 

Tanórai beszélgetés, az előzetes tanulói 

ismeretek felelevenítése: a világ 

kialakulása, a törzsfejlődés; a monda, a 

mítosz műfaja; 

Történelmi atlasz használata: az ember 

kialakulása 

Ismeretek átadása tanórai beszélgetés 

formájában 

 

A teremtés-elbeszélések egyéni irányított, 

majd közös hangos olvasása 

Tanári irányítással szóelemzés, 

szövegértelmezés tanórai beszélgetés 

formájában 

Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe 

 

 

 

 

 

Az értelmezett bibliai szövegek 

aktualizálása: a jó és rossz titkának 

értelmezése 

 

 

Projektmunka: a szépnek teremtett világban 

mekkora kárt tesz az ember a környezet-

rombolással, illetve hogyan őrizheti meg az 

Irodalom 

Történelem 

Földrajz 

Biológia 

Informatika 

Képzőművészetek (pl. 

Michelangelo) 

Zeneművészet (pl. 

Haydn) 



és a döntésképesség fejlesztése 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A szövegalkotási készség fejlesztése 

Digitális kompetencia 

IKT alkalmazási képességének 

fejlesztése 

ember a világot 

 

 

 

A projektmunkák eredményeiből beszámoló 

készítése az iskolai közösség számára, 

közzététel az iskola honlapján 

 

Istenélmények Ábrahámtól Mózesig (2. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Digitális kompetencia 

IKT alkalmazási képességének 

fejlesztése 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

Ismeretszerzés, információk szerzése 

Tájékozódás térben és időben 

A kritikus gondolkodás, az 

összehasonlítás, az analógiák 

felismerése képességének fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 

Szóbeli szövegek megértésének 

fejlesztése 

 

Az olvasott szövegértés 

képességének fejlesztése 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

A kreatív nyelvhasználat fejlesztése 

Történeti áttekintés: Kr. e. 2000-től 1200-ig 

(Mezopotámia, Egyiptom, II. Ramszesz, a 

kivonulás) 

 

 

 

 

Irodalmi-műfaji áttekintés: monda, 

teofánia, novella, legenda, kultikus 

elbeszélés, törvénygyűjtemény 

 

 

 

 

Bibliai szemelvények értelmezése: 

Ábrahám istenélménye; Isten jelenléte 

Izsák, Jákob és József életében (Ter 12, 1-

5; Ter 18, 20-33; Ter 22, 1-18) 

Gyűjtőmunka az interneten: az ókori 

Egyiptomra és Mezopotámiára vonatkozó 

ismeretek gyűjtése; az adatokból táblázat 

készítése  

 

 

 

Tanórai beszélgetés: az előzetes tanulói 

ismeretek felelevenítése, kapcsolatkeresés a 

már ismert irodalmi műfajokkal 

 

 

 

 

A pátriárkákról szóló elbeszélések egyéni 

irányított, majd közös hangos olvasása  

Tanári irányítással szóelemzés, 

szövegértelmezés tanórai beszélgetés 

Történelem 

Irodalom 

Informatika 



Hatékony, önálló tanulás 

A jegyzetelési képesség fejlesztése  

 

 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az erkölcsi érzék fejlesztése 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

A pozitív gondolkodás képességének 

fejlesztése 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

Demokráciára nevelés 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

Testi, lelki egészség 

A társas aktivitás és az önfejlesztés 

képességének fejlesztése 

Az egyetemes kultúra iránti tisztelet 

fejlesztése 

A szabadító Isten megnyilatkozása a 

kivonulás idején (Kiv 3, 1-20; Kiv, 12, 1-

14) 

A tízparancsolat és a mózesi szövetség (Kiv 

19-20; Kiv 24) 

formájában 

 

Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe 

 

 

 

Az értelmezett bibliai szövegek 

aktualizálása: hogyan képes felismerni az 

ember saját élethivatását 

 

 

 

A tízparancsolat értelmezése bibliodráma-

előadással: cselekedeteinknek hatása van 

környezetünkre is, mindenkinek lehetőséget 

kell adnunk a jó megélésére. 

 

 

Isten megtapasztalása Józsuétól Salamonig (3. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

Ismeretszerzés, információk szerzése 

Tájékozódás térben és időben 

A jegyzetelési képesség fejlesztése 

Történeti áttekintés: Kr.e. 1200-tól 931-ig 

(bírák, királyság – Saul, Dávid, Salamon) 

 

 

 

Tanórai beszélgetés: az előzetes tanulói 

ismeretek felelevenítése 

Történelmi atlasz használata 

Jegyzetelés a füzetbe 

 

Irodalom 

Történelem 



 

Anyanyelvi kommunikáció 

Európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra 

Az értő olvasás gyakorlása 

Az olvasott szövegértés 

képességének fejlesztése 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az erkölcsi érzék fejlesztése 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

 

Hatékony, önálló tanulás 

A kritikai gondolkodás fejlesztése 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A szövegalkotási képesség és a 

kreatív nyelvhasználat fejlesztése  

Digitális kompetencia 

Önálló forráshasználat, 

szövegszerkesztés 

 

 ismétlődik? 

Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

Testi, lelki egészség 

A vitakészség fejlesztése 

Saját képességeinek megismerése, a 

kritika elfogadása 

 

Bibliai szemelvények értelmezése: 

Isten működése Józsue életében (Józs 6, 1-

16) 

Istenélmények a bírák korában (Bír 16, 1-

31) 

Isten segítségének megtapasztalása a 

királyság kezdeti időszakában (1 Sám 17, 

1-51; 1 Kir 8) 

 

A bibliai szövegek egyéni irányított, majd 

közös hangos olvasása 

Tanári irányítással szóelemzés, 

szövegértelmezés tanórai beszélgetés 

formájában 

Egyes szövegek feldolgozása az ún. 

„tanulásút” módszerrel, szöveg-kiegészítő, -

értelmező olvasással  

 

Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe 

 

Az értelmezett bibliai szövegek 

aktualizálása:  

– hogyan képes felismerni az ember saját 

élethivatását;  

– a történeti szövegekben 

megkülönböztetendők a valós eseményekre 

vonatkozó adatok és az építő jellegű 

megállapítások   

 

 

Házi dolgozat készítése a történelemben 

megnyilvánuló Isten megtapasztalásáról 

 

 

 

 

 

A dolgozatok közzététele (szóban és 

írásban), megvitatása, értékelése 



 

Istenélmények a próféták aranykorában (4. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

Ismeretszerzés, információk szerzése 

Tájékozódás térben és időben 

A jegyzetelési képesség fejlesztése 

 

A kritikus gondolkodás, az 

összehasonlítás, az analógiák 

felismerése képességének fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 

A szóbeli szövegek megértésének 

fejlesztése 

Európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra 

Az értő olvasás gyakorlása 

Az olvasott szövegértés 

képességének fejlesztése 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 

 

 

 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az erkölcsi érzék fejlesztése 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Történeti áttekintés: Kr. e. 931-től 538-ig (a 

prófétaság intézménye, Izrael és Júda, a 

babiloni fogság) 

 

 

 

Irodalmi-műfaji áttekintés: prófétai 

elbeszélések, kölcsönzött beszédformák, 

mondások, messiási jövendölések 

 

 

 

 

 

Bibliai szemelvények értelmezése: 

Illés, Ámosz és Ózeás az üdvözítő Isten 

szolgálatában (1 Kir 18, 1-40; Ám 5, 18-24; 

Óz 11, 1-9) 

Nátán próféciája; Izajás próféciái az 

üdvösséget munkáló Istenről (2 Sám 7, 4-

16; Iz 7, 10-17; Iz 8,23–9,6; Iz 11, 1-9) 

Tanórai beszélgetés: az előzetes tanulói 

ismeretek felelevenítése 

Történelmi atlasz használata 

Jegyzetelés a füzetbe 

 

 

Tanórai beszélgetés az ismeretek 

felelevenítésére, kapcsolatkeresés a már 

ismert irodalmi műfajokkal 

 

 

 

 

 

A prófétai szövegek egyéni irányított, majd 

közös hangos olvasása 

Tanári irányítással szóelemzés, 

szövegértelmezés tanórai beszélgetés 

formájában 

 

Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe 

 

 

Az értelmezett bibliai szövegek 

aktualizálása:  

– az ember személyes boldogságot adó 

élményeinek megkeresése 

– az ókori próféták példájából megérthető, 

Történelem 

 

Irodalom 



Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

A pozitív gondolkodás fejlesztése 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Az egyéni és a közösségi 

felelősségérzet fejlesztése 

Testi, lelki egészség 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

 

hogy a közösségi problémákat a szolidaritás 

alapelvével lehet megoldani 

 

 

Memoriter a prófétai szövegekből 

 

 

A perzsa kor emberének tapasztalata az üdvösséget munkáló Istenről (5. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Digitális kompetencia 

IKT alkalmazási képességének 

fejlesztése 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

Az ismeretszerzési, a rendszerezési 

és a lényeg-kiemelési képesség 

fejlesztése 

Tájékozódás térben és időben 

képességének fejlesztése 

 

A kritikus gondolkodás, az 

összehasonlítás képességének 

fejlesztése, az analógiák keresése, 

analógiák felismerési képességének 

fejlesztése 

Történeti áttekintés: Kr. e. 538-tól 333-ig 

(Círusz, Zerubbábel, Jézus (Józsue) főpap, 

Nehemiás, Ezdrás) 

 

 

 

 

 

 

 

Irodalmi-műfaji áttekintés: fogság utáni 

prófétai, bölcsességi, bibliai lírai és 

zsoltárirodalom 

 

 

 

Gyűjtőmunka az interneten: a perzsákra 

vonatkozó ismeretek gyűjtése, rövid vázlat 

készítése a füzetben 

 

 

 

 

 

 

 

Tanórai beszélgetés során az irodalmi 

műfajokról tanultak felelevenítése, 

kiegészítése  

 

 

 

Történelem 

 

Irodalom 



Anyanyelvi kommunikáció 

A szóbeli szövegek megértésének 

fejlesztése 

Európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra 

Az értő olvasás gyakorlása 

Az olvasott szövegértés 

képességének fejlesztése 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 

 

 

 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az erkölcsi érzék fejlesztése 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

A helyes önértékelés fejlesztése 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

A pozitív gondolkodás fejlesztése 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A szövegalkotási képesség, a kreatív 

nyelvhasználat fejlesztése  

 

 

 

 

Bibliai szemelvények értelmezése: 

A perzsa kor prófétai irodalmában 

tükröződő istenélmény (Zak 4) 

A perzsa kor bölcsességi irodalmában 

megfogalmazódó istentapasztalat (Péld 8, 

22-36; Jób 10) 

A Messiásról éneklő zsoltárok (Zsolt 2; 

Zsolt 72; Zsolt 110) 

 

 

 

 

A perzsa korról szóló elbeszélések egyéni 

irányított, majd közös hangos olvasása 

 

Tanári irányítással szóelemzés, 

szövegértelmezés tanórai beszélgetés 

formájában 

 

Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe 

 

 

 

 

 

Az értelmezett bibliai szövegek 

aktualizálása: hogyan képes az ember 

feldolgozni élete nehézségeit 

 

 

 

Fogalmazás írása: a zsoltár mint a mi imánk 

 

 

 

 

 



 

 

Vallási tapasztalat a hellén korban (6. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

Az ismeretszerzés, a rendszerezés 

képességének fejlesztése 

Európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra 

Tájékozódás térben és időben 

képességének fejlesztése 

A jegyzetelés, vázlatírás 

képességének fejlesztése 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és  

kifejezőképesség 

A kapcsolatba hozás képességének 

fejlesztése, a művészi 

kifejezőeszközök felismerése 

képességének fejlesztése 

 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

A kritikus gondolkodás, az 

összehasonlítás képességének 

fejlesztése, az analógiák keresése, 

analógiák felismerése képességének 

fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 

Történeti áttekintés: Kr. e. 333-tól 63-ig 

(Nagy Sándor, Ptolemaioszok, 

Szeleukidák: IV. Antióchosz Epifánész, 

Makkabeusok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irodalmi-műfaji áttekintés: épületes 

irodalom, apokaliptikus irodalom, patetikus 

történetírás 

 

 

 

 

 

 

 

Tanórai beszélgetés a hellenizmus korának 

történetéről 

Közös jegyzetelés a táblán és a füzetbe 

 

 

 

 

 

 

Zenehallgatás: részlet Händel Makkabeusok 

c. művéből 

 

 

 

 

Tanórai beszélgetés során az irodalmi 

műfajokról tanultak felelevenítése, 

kiegészítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelem 

 

 

Zeneművészet 

 

Irodalom 



Szóbeli szövegek megértésének 

fejlesztése, az igényes szóbeli 

nyelvhasználat fejlesztése 

 

Az értő olvasás gyakorlása 

Az olvasott szövegértés 

képességének fejlesztése 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 

 

 

 

 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az erkölcsi érzék fejlesztése 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Az önfejlesztés és a felelősségérzet 

fejlesztése 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

A vitakészség fejlesztése 

A vitakultúra és a kritika 

elfogadásának fejlesztése 

 

 

 

Bibliai szemelvények értelmezése: 

Az épületes irodalomban tükröződő 

istenélmény (Jónás könyve) 

Az apokaliptikus irodalomban jelentkező 

ígéret (Dán 7) 

Az üdvözítő Isten a hellén kor bölcsességi 

irodalmában (Sir 24) 

Az üdvösséget előkészítő Isten a patetikus 

történetírásban (2 Makk 7) 

 

 

 

A hellén korról szóló elbeszélések egyéni 

irányított, majd közös hangos olvasása 

Egyes szövegek feldolgozása a hiányos 

szöveg kiegészítése módszerrel 

 

Tanári irányítással szóelemzés, 

szövegértelmezés tanórai beszélgetés 

formájában 

 

Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe 

 

 

 

 

Az értelmezett bibliai szövegek 

aktualizálása: mekkora az ember felelőssége 

feladatai elvégzésében 

 

 

 

 

Élethelyzetek megvitatása a 

felelősségvállalás-felelőtlenség 

kérdéskörében  

 

 

 

 



Óraszám: 2 óra/hét 

74 óra/év 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

 Témakörök Óraszám 

 Bevezetés – Az üdvtörténet újszövetségi szakaszának kezdete  2 

1. 
A Jézus Krisztus születésének és rejtett életének 

időszaka 

témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

7 

2 
9 

2. 
Jézus Krisztus személye, küldetése és tanítása Isten 

országáról 

témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

8 

2 
10 

3. Jézus Krisztus közösséget teremtő tevékenysége 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

8 

2 
10 

4. Jézus Krisztus csodái mint Isten országának jelei 
témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

8 

2 
10 

5. 
Jézus Krisztus megváltó szenvedése, halála és 

feltámadása 

témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

10 

2 
12 

6. 
Az egyház születése és kibontakozása Kr. u. 30/33-tól 

100-ig 

témafeldolgozás 

összefoglalás, ellenőrzés 

9 

2 
11 

 
Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális 

foglalkozások 

  
3 

 Év végi ismétlés, összefoglalás   7 

 Összesen  74 

 

 

Bevezetés – Az üdvtörténet újszövetségi szakaszának kezdete 

8.évfolyam 



Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

A társadalmi érzékenység fejlesztése 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

 

 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

Az ismeretszerzési, a rendszerezési 

képesség fejlesztése 

 

 

A jegyzetelési képesség fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 

A szóbeli szövegek megértésének 

fejlesztése 

Bevezetés az év munkájába, az újszövetségi 

szentírásismeretbe; a hittani ismeretek 

fontosságának és közösségi szerepének 

tudatosítása; a hittani ismeretek szerepe a 

belső értékrend kialakításában 

 

Az Újszövetség könyvei, műfajai 

(evangélium, apostoli levél, apokalipszis) 

 

 

 

 

Az újszövetségi üdvtörténet fogalma  

 

Tanórai megbeszélés, a tanulók hittani 

ismereteinek felelevenítése  

 

 

 

 

 

Páros és csoportos gyűjtőmunka keretében 

ismerkedés a bibliai könyvekkel: a 

kikeresett szentírási könyvek rendszerezése 

műfaj és időrend szerint 

 

Az ismeretek megbeszélése, jegyzetelése a 

füzetbe 

 

 

Irodalom 

 

 

 

 

Jézus Krisztus születésének és rejtett életének időszaka (1. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Anyanyelvi kommunikáció 

Európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra 

A szóbeli szövegeket megértésének 

Történeti áttekintés: Kr.e. 6/4 – Kr. u. 

28/29 (Hasmoneusok, Nagy Heródes, Jézus 

születésének éve) 

 

 

 

Asszociációs előkészítés: szimbólumgyűjtés 

– mit jelent Jézus születése 

Csoportmunka: Jézus születési idejével 

kapcsolatos tudnivalók gyűjtése a Bibliai 

Lexikonból 

 

Rajz 

 

Irodalom 

Történelem 

 



és a forráshasználat képességének 

fejlesztése 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

Tájékozódás térben és időben 

Ismeretszerzés, információk 

szerzése, rendszerezése 

A kritikus gondolkodás, az 

összehasonlítás, az analógiák 

felismerési képességének fejlesztése  

A jegyzetelési képesség fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 

A szóbeli szövegek megértésének 

fejlesztése 

Az olvasott szövegértés 

képességének fejlesztése 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

A kreatív nyelvhasználat fejlesztése 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Az erkölcsi érzék fejlesztése 

A pozitív gondolkodás képességének 

fejlesztése 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

 

 

 

 

 

 

Irodalmi-műfaji áttekintés: 

gyermekségtörténet, nemzetségtábla, 

születés-meghirdetés, gyermekkort 

bemutató epizód, midrás és hagadda, előszó 

 

 

 

Bibliai szemelvények értelmezése: 

Jézus Krisztus születésének értelmezése 

Máté evangéliumában (Mt 1, 1-17; Mt 1, 

18-25; Mt 2, 1-23) 

Jézus Krisztus születése és gyermekkora 

Lukács szerint (Lk 1, 26-38; Lk 2, 1-7; Lk 

2, 41-52) 

 

 

 

 

 

Tanórai beszélgetés: az ismeretek 

felelevenítése, kapcsolatkeresés a már 

ismert irodalmi műfajokkal 

 

A Jézus gyermekkoráról szóló szövegek 

egyéni irányított, majd közös hangos 

olvasása 

Tanári irányítással szóelemzés, 

szövegértelmezés tanórai beszélgetés 

formájában 

 

Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe 

 

 

Az értelmezett bibliai szövegeket saját 

személyes tapasztalataik alapján a mai 

ember életének, a család fontosságára 

vonatkoztatják. 

Az értelmezett bibliai szövegek 

aktualizálása: a család fontossága ma az 

ember életében 

 

Fogalmazás írása: Jézus gyermekkora 

elbeszéléseiben is megnyilvánul isteni 

mivolta 

 

 

 



Jézus Krisztus személye, küldetése és tanítása Isten országáról (2. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

Tájékozódás térben és időben 

Ismeretszerzés, információk 

szerzése, rendszerezése 

A kritikus gondolkodás, az 

összehasonlítás, az analógiák 

felismerési képességének fejlesztése  

A jegyzetelési képesség fejlesztése 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Szóbeli szövegek megértésének 

fejlesztése 

Az olvasott szövegértés 

képességének fejlesztése 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

A kreatív nyelvhasználat fejlesztése 

 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Az erkölcsi érzék fejlesztése 

A pozitív gondolkodás képességének 

fejlesztése 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

 

Történeti áttekintés: Kr. u. 28/29 – Kr. u. 

30/33 Palesztina politikai és vallási 

helyzete Jézus Krisztus fellépése idején 

(negyedes fejedelmek, Pontius Pilatus, 

vallási és politikai csoportosulások; 

szövetségek közti irodalom, apokrif iratok, 

qumrani leletek) 

 

 

Irodalmi-műfaji áttekintés:  életművet 

bemutató epizód, megtéréstörténet stb. – 

nem ezek a műfajok? 

 

 

Bibliai szemelvények értelmezése: 

Jézus Krisztus személye (Lk 4, 16-21; Mk 

1, 9-11; Jn 1, 19-34) 

Jézus Krisztus küldetése (Lk 4, 42-44; Mt 

5, 17-20; Lk 15, 11-32) 

Jézus Krisztus tanítása Isten országáról (Lk 

17, 20-21; Mt 6, 9-15; Mt 5, 1-12; Mt 20, 

1-16) 
 

Csoportmunka: Palesztina politikai és 

vallási helyzetének áttekintése; a Jézus 

korabeli vallási csoportosulások; 

hagyományos irodalmi műfajok – forrás: 

történelmi atlasz és hittankönyv 

 

 

 

A Jézusról szóló elbeszélések egyéni 

irányított, majd közös hangos olvasása 

 

Tanári irányítással szóelemzés, 

szövegértelmezés tanórai beszélgetés 

formájában 

 

Egyes szövegek feldolgozása az ún. 

„tanulásút” módszerrel, szövegkiegészítő, -

értelmező olvasással 

Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe 

 

Az értelmezett bibliai szövegek 

aktualizálása: boldogságot adó élmények a 

mai ember életében 

 

Memoriter: a nyolc boldogság 
 

Történelem 

 

Irodalom 

 



Jézus Krisztus közösséget teremtő tevékenysége (3. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Az erkölcsi érzék fejlesztése 

A pozitív gondolkodás képességének 

fejlesztése 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

Tájékozódás térben és időben 

Európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra 

Ismeretszerzés, információk 

szerzése, rendszerezése 

A kritikus gondolkodás, az 

összehasonlítás, az analógiák 

felismerési képességének fejlesztése  

A jegyzetelési képesség fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 

A szövegalkotási képesség és a 

kreatív nyelvhasználat képességének 

fejlesztése 

Az értő olvasás gyakorlása 

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

Testi, lelki egészség 

Az önfejlesztés és a forráskezelés 

képességének fejlesztése 

Történeti áttekintés: Kr. u. 28/29 – Kr. u. 

30/33 Izrael vallási közösségének 

tagolódása Jézus korában (főtanács, főpap, 

papok, leviták, írástudók) 

 

Irodalmi-műfaji áttekintés: neveket 
tartalmazó lista, tanítványi missziót bemutató 
epizód, katekézis, találkozás-elbeszélés 

 

Bibliai szemelvények értelmezése: 

A szoros értelemben vett tanítványi kör 

(Mk 3, 13-19; Mt 16, 13-20) 

A tág értelemben vett tanítványi kör (Lk 

10, 1-16; Mk 9, 38-41; Lk 9, 23-27) 

A mindenki előtt nyitott messiási közösség 

(Lk 19, 1-10; Lk 7, 36-50; Mt 5, 38-48) 

Csoportmunka: a Jézus korabeli vallási 

közösség jellemzőinek összegyűjtése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jézus tevékenységéről szóló elbeszélések 

egyéni irányított, majd közös hangos 

olvasása 

Tanári irányítással szóelemzés, 

szövegértelmezés tanórai beszélgetés 

formájában 

Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe 

 

 Az értelmezett bibliai szövegek 

aktualizálása: mennyire határozza meg az 

embert az a közösség, amelyben él 

 

Házi gyűjtőmunka: különféle vallási 

csoportok jellemző szimbólumai 

Vallástörténet 

Irodalom 



Jézus Krisztus csodái mint Isten országának jelei (4. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

A társas aktivitás és a 

döntésképesség fejlesztése 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

Tájékozódás térben és időben 

Európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra 

Ismeretszerzés, információk 

szerzése, rendszerezése 

A kritikus gondolkodás, az 

összehasonlítás, az analógiák 

felismerése képességének fejlesztése  

A jegyzetelési képesség fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 

A szövegalkotási képesség és a 

kreatív nyelvhasználat képességének 

fejlesztése 

Az értő olvasás gyakorlása 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Az erkölcsi érzék fejlesztése 

Testi, lelki egészség 

Bevezetés a csodaelbeszélések műfajába (a 

csoda külső és belső oldala) 

 

Irodalmi-műfaji áttekintés: gyógyítási 
csodaelbeszélés, ördögűzés, ajándékozó 
csoda, mentő-csoda, halott-feltámasztás 

 

 

 

 

 

Bibliai szemelvények értelmezése: 

Ördögűzések és gyógyítási csodák – a 

helytállás és a szabadság új lehetősége (Lk 

8, 26-39; Mk 1, 40-45; Mk 2, 1-12) 

Ajándékozó- és mentő-csodák – az öröm és 

a bizalom új lehetősége (Mk 6, 34-44; Mk 

4, 35-41) 

Feltámasztási csodák – az új élet lehetősége 

(Lk 7, 11-17) 

Projektmunka: különleges események 

összegyűjtése és értelmezése; a 

projektmunka lépéseinek megtervezése; 

eredményeinek közzététele (pl. 

csoportújságban) 

 

 

 

A Jézus csodáiról szóló elbeszélések egyéni 

irányított, majd közös hangos olvasása 

 

Tanári irányítással szóelemzés, 

szövegértelmezés tanórai beszélgetés 

formájában 

 

Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe 

 

Az értelmezett bibliai szövegek 

aktualizálása: a legnagyobb csoda az ember 

életében, ha képes jóindulatúan odafordulni 

a másik emberhez 

Informatika 

Irodalom 



 

Jézus Krisztus megváltó szenvedése, halála és feltámadása (5. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Digitális kompetencia 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia 

Az információkezelés és a 

kommunikáció-értékelés képességének 

fejlesztése 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

Tájékozódás térben és időben 

Európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra 

Ismeretszerzés, információk szerzése, 

rendszerezése 

A kritikus gondolkodás, az 

összehasonlítás, az analógiák felismerési 

képességének fejlesztése  

A jegyzetelési képesség fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció 

A szövegalkotási képesség és a kreatív 

nyelvhasználat képességének fejlesztése 

Az értő olvasás gyakorlása 

Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Testi, lelki egészség 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A pozitív gondolkodás és a 

Jézus szenvedése, halála és feltámadása 

a történelemtudomány fényében (Jézus 

halálának ideje, a zsidó húsvét és a 

kovásztalan kenyér ünnepe, az utolsó 

vacsora ideje, Jézus feltámadása) 

 

Irodalmi-műfaji áttekintés: 
szenvedéstörténet, feltámadási jelenés, 
kultikus etiológia, vitabeszéd 

 

 

 

Bibliai szemelvények értelmezése: 

Jézus Krisztus szenvedése – a kereszt 

felé vezető út (Jn 10, 22-39; Lk 22, 7-

20) 

Jézus Krisztus halála – Jézus pere és 

keresztre feszítése (Jn 18,28–19,16; Mt 

27, 27-66) 

Jézus Krisztus feltámadása – 

feltámadási jelenések (Mk 16, 1-8; Mt 

28, 1-20; Lk 24, 13-35; Jn 20, 19-29) 

Gyűjtőmunka: a Jézus halálára vonatkozó 

ismeretek összegyűjtése az interneten; az 

információk rendszerezése közös órai 

megbeszélés keretében 

 

 

 

A Jézus haláláról és feltámadásáról szóló 

elbeszélések egyéni irányított majd közös 

hangos olvasása 

Egyes szövegek feldolgozása a hiányos 

szöveg kiegészítése módszerrel 

Tanári irányítással szóelemzés, 

szövegértelmezés tanórai beszélgetés 

formájában 

 

Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe 

 

 

Az értelmezett bibliai szövegek 

aktualizálása: 

– az újrakezdés lehetősége 

– Jézus halálát és feltámadását bemutató 

festmények elemzése: mennyire épülnek a 

bibliai szimbólumokra 

Informatika 

 

Történelem 

 

 

Irodalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képzőművészetek 



környezettudatosság képességének 

fejlesztése 

 

 

Az egyház születése és kibontakozása Kr. u. 30/33-tól 100-ig (6. témakör) 

Fejlesztendő kompetenciák, 

fejlesztési feladatok 
Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek 

Kapcsolódási  

lehetőségek 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanulás tanítása 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása 

Anyanyelvi kommunikáció 

A szövegalkotási képesség és a 

kreatív nyelvhasználat képességének 

fejlesztése 

Európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra 

Az értő olvasás gyakorlása 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Az erkölcsi érzék fejlesztése 

Az egyház története Kr. u. 30/33-tól 100-ig 

(az egyház fejlődése, Saul) 

 

Irodalmi-műfaji áttekintés: elragadtatási 

elbeszélés, apostoli igehirdetés, meghívási 

látomás, apokaliptikus látomás 

 

 

Bibliai szemelvények értelmezése: 

Jézus Krisztus mennybemenetele és az első 

pünkösd – az egyház születése (ApCsel 1, 

1-11; ApCsel 2, 1-36) 

Az egyház az apostoli korban (Kr. u. 36-tól 

65-ig) (ApCsel 9, 1-19; ApCsel 15, 1-11; 1 

Kor 12, 12-30) 

Az apostolok nevében tanító egyház – a Kr. 

u. 65-től 100-ig terjedő időszak (1 Tim 2, 

1-7) 

A világ és az egyház jövője János 

jelenéseiben (Jel 12) 

Tanulói kiselőadás az ókeresztény egyház 

és Saul életéről. Az ismeretek jegyzetelése a 

füzetbe 

 

 

 

 

 

A bibliai elbeszélések egyéni irányított 

majd közös hangos olvasása 

Egyes szövegek feldolgozása a hiányos 

szöveg kiegészítése módszerrel 

Tanári irányítással szóelemzés, 

szövegértelmezés tanórai beszélgetés 

formájában 

 

Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe 

 

 

 

Az értelmezett bibliai szövegek 

aktualizálása: Isten hívása minden 

embernek szól 

Vallástörténet 

Történelem 

 



A továbbhaladás feltételei 

 

Ismerje meg a tanuló az Ószövetség legfontosabb, hitünket meghatározó és érintő részeit, tudatosítsa, hogy e könyvekben a választott népnek az 

az élménye, hogy az üdvösséget ígérő Isten nem hagyja magára népét, vallási drámákban, sajátos műfajokban és jelképekben fogalmazódik meg. 

Sajátítsa el a bibliai exegézis alapelemeit, és a mondanivalót tudja saját korára, önmagára, Isten közöttünk végbevitt üdvözítő tevékenységére 

alkalmazni. 

Ismerje meg a tanuló az újszövetségi könyveket: az evangéliumokat, az Apostolok Cselekedeteit és a leveleket. Tudatosítsa, hogy a sajátos 

műfajokban és igehirdetői céllal megfogalmazott újszövetségi vallási drámák arról tanúskodnak, hogy Jézus követői élményszerűen 

meggyőződtek arról: mesterük a megígért Messiás, s az ember üdvössége érdekében valóban legyőzte a halált, s tanításában, Igéjében, az egyház 

által közvetített tanításában és az eukharisztiában jelen van. 

 

A tanulók értékelésének formái 

Szóbeli feleletek 
─ összefüggő felelet (tartalom, összefüggések, a szaknyelv megfelelő használata); 

─ rövid beszámoló az egyénileg vagy csoportmunkában végzett gyűjtőmunka tapasztalatairól, azok magyarázata;  

─ kiselőadás az olvasottakról stb.; 

─ vita, érvelés. 

Projektmunka  
─ tervezés, a munka szervezése, pontosság, rend, együttműködés. 

Írásbeli munka 

─ témazáró dolgozatok, rövid írásbeli feleletek; 

─ önálló fogalmazás írása; 

─ házi dolgozatok; 

─ füzet vezetése; 

─ projektmunka közkinccsé tétele tabló, esszé formájában. 

 

Az értékelés előre megadott szempontok alapján, pontosan meghatározott, a tanulók által is ismert követelmények alapján történjen. 

 

 

 



Református hittan 
 

Jellege: 8 osztályos általános iskola 

 

A tantárgy órakerete: (36 oktatási hét) 

 

Évfolyam 
Heti  

órakeret 
Évi órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi tervezésű 

órakeret 

1. 2 72 64 8 

2. 2 72 64 8 

3. 2 72 65 7 

4. 2 72 58 14 

 

A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések: 

 A hit- és erkölcstan tantárgy minden évfolyamon csoportbontásban kerül 

megtartásra. Minden tanuló, a szülő nyilatkozata alapján vesz részt a 

keresztyén felekezetek szerinti hittancsoportban. Ezek az órák is az 

iskolában kerülnek megtartásra. Csoportváltás szülői (nagykorú tanuló 

esetében tanulói) kérelemre, a jogszabályban előírt határidőig, (rendkívül 

indokolt esetben a tanév kezdetén), az igazgató engedélye alapján 

lehetséges. Áttérő tanulónak a csoportváltást az igazgató az illetékes 

egyház képviselőjének nyilatkozata után engedélyezheti. Jelen helyi 

tanterv a református hit- és erkölcstan helyi tantárgyi tantervét tartalmazza. 

 A hit- és erkölcstan órák része a gyülekezeti életbe való bekapcsolódás 

segítése, ill. a református gyülekezetek alapfogalmainak és világának 

megismertetése. Ennek érdekében néhány tanév esetében az egyes 

tanegységek során bevonásra kerülnek a helyi gyülekezet szolgálattevői 

(lelkipásztor, presbiter, ifjúsági csoport vezetője stb.).  

 Ugyancsak a gyülekezeti lét megismerése érdekében, egyes tanéveknek 

része a tanulóknak a helyi gyülekezetben, vagy más - környékbeli- 

gyülekezetben történő látogatása, istentiszteleti részvétele. Ezek az 

ajánlott, tanórán kívüli projektekhez tartoznak.  

 A református általános iskola tanulói több keresztyén felekezethez 

tartoznak. Minden tanuló a saját felekezete szerinti hit- és erkölcstan órán 

vesz részt. 

 A 7-8. évfolyam konfirmációs felkészítése és a konfirmációs vizsgája az 

anyagyülekezetekben történik, így az iskola nem vesz részt a konfirmációs 

felkészítésben. Azonban a gyülekezeti munka segítésére és a konfirmációi 

felkészítő megerősítéseként megjelenik a 6-8. évfolyam vonatkozó témái 

esetében a konfirmáció jelentőségének megismertetése és konfirmációra 

bátorítás. 
 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 244/2012.11.16. határozata szerint 

elfogadott kerettanterv. 
 

Megjegyzés: 

 A helyi tanterv a 2011. évi CXC tv. 32. § (1) bek. d) pontja és az MRE 

2007. évi 2. tv. 2. § (3) - (5) bek. alapján készült. 



 Az alkalmazás előfeltételeként meghatározott támogató szakvélemény 

az intézmény irattárában található. Száma:  

 

2. A helyi tantárgyi tanterv áttekintő oldala 

1. táblázat 

 

  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±)  

 

15 1 16 

Őstörténetek 5 1 6 

Ószövetségi próféták 20 0 20 

Történetek Jézus Krisztusról 16 0 16 

Ünnepeljünk együtt! 8 0 8 

Évfolyam összesen 64 8 (2 betervezve) 72 

 

  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±)  

 

19 0 19 

 18 1 19 

Történetek Jézus Krisztusról 12 0 12 

Az egyház története 9 1 10 

Ünnepeljünk együtt! 6 3 9 

Évfolyam összesen 64  72 

 

  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±)  

 

29 0 29 

Isten hívása az Ószövetségben 4 1 5 

 16 0 16 

Élet az apostoli korban 7 1 8 

Ünnepeljünk együtt! 9 2 11 

Évfolyam összesen 65  72 

 



 

  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±)  

 

21 1  

Isten formáló kezében 9 0 9 

Történetek Jézus Krisztusról 20 0 20 

Ünnepeljünk együtt! 8 3  

Évfolyam összesen 58  72 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

2. táblázat 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

 évfolyam:  Szabad órakeret: 8 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

  

1 

Őstörténetek A világ nyelvei 1 

 Összesen: 8 

 

 

 évfolyam:  Szabad órakeret: 8 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

A Tízparancsolat Szabályaink 1  

Az egyház története 

 

1 

Ünnepeljünk együtt! Ünnepi készülődés 3 

 Összesen: 8 

 

 

 évfolyam:  Szabad órakeret: 7 

 



Tematikai egység Téma Óraszám 

Isten hívása az Ószövetségben 

 

1 

Élet az apostoli korban 

 

1 

Ünnepeljünk együtt! Ünnepi készülődés 2 

 Összesen: 7 

 

 

  évfolyam:  Szabad órakeret: 14 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Ünnepeljünk együtt Ünnepi készülődés 3 

   

   

   

   

   

 Összesen: 14 

 

3. Tantárgyi bevezető (1-4 évfolyam) 

 

A hit- és erkölcstan tantárgy célrendszere és feladatai  
A hit- és erkölcstan tantárgy alapvető feladata a hitéleti nevelés. A református hit- és 

erkölcstan komplex személyiségfejlesztésre törekszik, ahol a kognitív ismeretátadás mellett 

fontos szerepet kap az affektív és a pragmatikus nevelés is. A hitéleti nevelés szerves része a 

keresztyéni lét alapjaiba való bevezetés, mely fő területei a következők: 

 a Biblia gyermekek számára érthető és értelmezhető történetei; 

 a Biblia világába való bevezetés (keletkezése, felosztása, háttere, formái, stb.); 

 a magyar református identitás fő jellegzetességei; 

 a magyar református gyülekezetek világának és a református hitnek az alapelemei; 

 a keresztyén egyháztörténet adott évfolyam történelméhez kapcsolódó fő eseményei, 

kiemelkedő személyei; 

 a tanítványi lét és a kegyességi élet elemei (imádság, Szentírás használat, 

istentisztelet); 

 élethelyzetekben, etikai kérdésekben való tájékozódás és keresztyén megoldások 

keresése; 

 egyházi és nemzeti ünnepeink tartalma, üzenete és megélése. 

 

Fő célja: Isten szeretetének, Jézus Krisztus tanítványi hívogatásának közvetítése a gyermekek 

számára (tanítvánnyá tétel), és a tanítványi lét megélésének a segítése (Jézus Krisztus 

missziói parancsa, Mt 28,18-20 alapján). 

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a hit a Szentháromság Isten ajándéka az ember 

számára. A hit- és erkölcstan órán hitet nem adhat sem az iskola, sem a hitoktató, viszont 

támogathatja és segítheti annak kialakulását és fejlődését. Iskolánk célja, hogy a hit- és 



erkölcstan órák formálják a személyiséget, hitet ébresszenek és a hit megélésének pozitív és 

vonzó élményét adják a tanulók számára.  

 

A fő cél kibontása többrétű, a tanulói személyiség egészét figyelembe vevő célrendszer 

alapján történik, melynek a kognitív szint mellett része az affektív és a pragmatikus nevelés 

is. 

 

KOGNITÍV CÉLOK ÉRZELMI NEVELÉS CSELEKEDTETÉS 

Alapvető ismeretek átadása a 

Szentháromság Istenről, Isten és 

az ember szeretetkapcsolatáról 

A bizalom és a szeretet 

tapasztalati élménye 

Az Istennel való kapcsolat 

gyakorlati elemei (imádság, 

bibliaolvasás, hétköznapi élet) 

Jézus Krisztus 

váltságmunkájának 

megismertetése 

Az adás és elfogadás érzelmi 

hátterének megtapasztalása 

Az adás és elfogadás keresztyén 

gyakorlata és következményei 

A tanítványi lét és kegyességi 

élet elemei (imádság, 

bibliaolvasás, istentisztelet) 

Az elköteleződés és a 

felelősségvállalás élményvilága 

Életkorhoz és élethelyzetekhez 

kapcsolódó döntések 

meghozatalának lehetőségei és 

korosztályhoz alkalmazkodó 

diakóniai tevékenység 

A Szentírás kortörténeti háttere  A Szentíráshoz való pozitív 

érzelmi kötődés kialakítása 

A Szentírás mindennapi 

használatának módjai 

Az egyház története, jelene és 

szokásrendszerei 

A régi korok tiszteletének 

élményvilága; a személyes 

meggyőződés felvállalásának és 

bátorságának a megtapasztalása 

Hagyománytisztelet;  

Hitvallási helyzetek felismerése 

Református alapfogalmak, 

alapelvek és a református 

egyházközségek alapvető 

sajátosságai 

A közösségi lét érzelmi háttere Az Isten népéhez való tartozás 

vállalása és gyakorlása 

Az élhető és egészséges család 

modelljei 

A családhoz tartozás érzelmi 

háttere és tudatosítása  

A családi szerepek és helyzetek 

tudatos megélése 

Keresztyén megküzdési 

stratégiák 

A konfliktusok indulati világa  Konfliktuskezelési stratégiák  

Nemzeti értékeink  Hazaszeretetre nevelés Nemzeti értékeink, ünnepeink 

tisztelete, az aktív 

állampolgárság korosztályi 

szintű megélése 

 

Alapelvek 

Célkitűzésében, gondolatrendszerében a helyi tanterv kiindulópontjának tekinti: 

 

 Isten Igéjét, a Szentírást, mint a keresztyén ember életének vezérfonalát; 

 Az MRE hitvallási iratait (Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás); 

 Az MRE középtávú nevelési-oktatási tervét; 

 Az MRE hitéleti szokásrendszereinek gyakorlatait. 

 

A tantárgy sajátossága, hogy szellemiségét Isten Igéje, a Szentírás határozza meg. Éppen ezért 

a hit- és erkölcstannak egyszerre vannak tantárgypedagógiai (valláspedagógiai) alapelvei és a 

tartalmát meghatározó biblikus alapelvei. 

 



Valláspedagógiai alapelvek:  

A tanulói komplex személyiség fejlesztése, melynek része a kognitív, érzelmi 

formálás és a cselekvésre buzdítás. 

A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása 

által. 

A hit- és erkölcstanórák fontos feladata és lehetősége a tanulói személyiség 

formálása, hit ébresztése, valamint a hit megélésének vonzó és pozitív 

felmutatása. 

A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az 

egyes korosztályok tipikus és vélhető életkori sajátosságait és lehetséges 

élethelyzeteit. Ennek megfelelően nem törekszik minden bibliai történet 

megtanítására. Valamint lehetőséget kíván adni a tanulók és 

tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. 

Módszertanában javasolt a korosztályszerű és változatos pedagógiai módszerek 

és igényes taneszközök használata. 

Az aktív, cselekvő hit megélésére való buzdítás a diákok különböző 

élethelyzeteiben. 

Fontosnak tartjuk a keresztyén nevelés három alappillérét (keresztyén család, 

keresztyén gyülekezet, keresztyén iskola), de számolunk azzal a 

szociológiai sajátossággal, hogy a tanulók egy része nem hitben élő 

családban nő föl, ill. nincsenek rendszeres gyülekezeti kapcsolódásai. 

Ennek ellensúlyozására fontosnak tartjuk a gyülekezetről és a hitéleti 

szokásrendszerről alapvető ismeretek átadását, ill. azok beépülését. 

 

Biblikus alapelvek: 

 A Szentháromság Isten Jézus Krisztusban kegyelméből magához hívja a Tőle 

eltávolodott bűnös embert. 

 A bűnös ember Isten Szentlelkének megszólítása és hit által hallhatja meg, értheti 

meg Isten szavát, élheti meg Isten neki adott kegyelmét. 

 A Szentírás Isten Igéje és a keresztyén ember életének vezérfonala.  

 Jézus Krisztus tanítványságra hívja napjaink emberét is. A tanítványi lét megélése 

az egész életútra érvényes és igaz. 

 A tanítvány szeretetkapcsolatban él Istennel, Aki személyesen elhívta őt. 

Életvitelében Krisztust követi és kijelölt feladatát teljesíti a világban.  

 A tanítványok közössége a keresztyén egyház, hitük együttes megélésének 

legfontosabb területe a gyülekezet. 

 

Struktúra:  

A tanórák egymáshoz való kapcsolódása projekt jellegű, ahol a vezérfonalat a bibliai 

történetek adják. Ezek kibontásaként jelennek meg olyan kapcsolódó témák (etikai kérdések, 

élethelyzetek stb.), melyek a gyermekek életvalóságát figyelembe véve hidat jelentenek a 

gyermekek világa és Isten Igéje között. Bár minden évnek van fő vezérfonala, az évek belső 

egységei koncentrikusan épülnek fel. Az évek fő címei a következők: 

 

Év Cím Szimbólum 

5. Istennel a döntéseinkben Útjelző tábla 

6. Isten világosságában Nap 

7. Isten vonzásában Nyitott ajtó 

8. Isten Igéjének a tükrében Tükör 

 



Minden év anyagának része 6 koncentrikus kör, mely korosztályközpontúan segíti Isten 

Igéjének és a tanulók életvalóságának egymásra találását.  

 

 

Témakör Amit tartalmaz 

Bibliai történetek  Ószövetségi és újszövetségi bibliai történetek 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Olyan témák, melyek az önismeret, illetve etikai kérdések, élethelyzetek 

körébe tartoznak. Ezek a témák mindig a tanévben tanult bibliai 

történetekhez kapcsolódnak. Így adnak kiindulópontot a közös 

gondolkodáshoz és segítik a gyermekek gondolkodásmódját abban, 

hogy megértsék: Isten Igéjének üzenete van a mindennapokra is.  

Isten szól hozzánk A hívő ember életének szerves része az írott Ige, a Szentírás olvasása. 

Ez a témakör a Szentírás világába kívánja bevezetni a tanulókat és a 

naponként Igeolvasásra, Isten életünkre szóló üzenetének keresésére és 

megértésére buzdít. A kör másik részterülete az imádságos lelkület 

segítése és az imádságos szemléletmód formálása. 

Isten közösséget formál Jézus Krisztus tanítványai nem légüres térben élik a mindennapjaikat. 

Kisebb és nagyobb közösségekben élnek, ahol meg kell tanulniuk az 

egymással való élés alapszabályait is. Az ide tartozó témák a 

közösségépítés, közösségben való élés keresztyén modelljeit kívánják 

fölmutatni. 

Református keresztyénnek 

lenni 

A témakör református gyökereinket, gyülekezeteink világát és a magyar 

református keresztyén identitás jellegzetességeit veszi sorra. Ennek 

érdekében évente találkozhatunk olyan, a tanult történetekhez 

kapcsolódó témákkal, melyek a református gyülekezetek világába 

vezetik be a gyermekeket, megismertetik a tanulókat a reformátori 

alapelvekkel. 5. osztálytól, az adott év világtörténelem és magyar 

történelem tananyagához illeszkedve egyháztörténeti személyiségekkel 

is találkozhatnak a tanulók, akiktől megtanulhatják, hogy mit jelent 

egy-egy korban keresztyénnek lenni. 

Ünnepeljünk együtt! Közös ünneplésre hív a témakör, melynek része az egyházi év 

ünnepeinek, kapcsolódó bibliai történetek bemutatása, valamint az 

ünnep szent időként való megélésére nevelés is. 

 

Mivel a koncentrikus körök nem önállóan, elkülönülve jelennek meg, hanem a bibliai 

történetek által nyújtott ív részeként tanítandóak, ezért a helyi tanterv készítése során a 

tematikai egységek is a bibliai történetek nagy egységeit foglalják magukban. Ezek részeiként 

jelennek meg az adott bibliai történethez kapcsolható (más koncentrikus körbe tartozó) témák 

a tantárgyi tartalom évfolyamonkénti elemzése során. A témák felsorolásánál az érthetőség 

kedvéért nemcsak a téma címe, hanem az adott koncentrikus kör is megjelenik.  

 

 

A tematikai egységek csoportosításai 

Minden évfolyam esetében az „Ismerkedés a Bibliával és reformátussággal” c. tematikai 

egységhez tartoznak az évkezdő, évzáró órák, valamint azok témák, melyek az egyházismeret 

alapjaiba, és a református egyházközségek világába, szokásrendszerébe vezetik be a 

tanulókat. Ezek a témák nem mindig egymás után következnek, hanem a hit- és erkölcstan 



könyvek módszertani ajánlásai, valamint a hitoktató tanévekre vonatkozó tervezése alapján 

illeszkednek az adott évfolyam éves tematikájába. 

 

Hasonló ehhez az „Ünnepeljünk együtt!” tematikai egység, mely minden évben az 

ünnepekhez, ünnepkörökhöz kapcsolódóan kerül beillesztésre a tanév tervezésébe. 

 

A többi tematikai egység komplex egészet alkot, melyekben a témák összetartoznak. A 

református hit- és erkölcstan kerettanterv módszertani ajánlásai tartalmazhatnak ettől eltérő 

sorrendet vagy címeket a témákra.  

A hit- és erkölcstan tantárgy sajátosságai miatt a kapcsolódási pontok között megjelennek 

nemcsak az iskolai tanórákhoz való kapcsolódási lehetőség, hanem a gyülekezeti élethez való 

kapcsolódás pontjai is.  

 

NAT kompetenciákhoz, fejlesztési területekhez való kapcsolódás 

 

A hit- és erkölcstan tantárgy törekszik arra, hogy a Nemzeti Alaptantervben kijelölt 

kulcskompetenciákhoz kapcsolódjon. Ezen belül különösen kiemelt szerepet kapnak a 

következő fejlesztési területekhez való kapcsolódások: 

 

 Erkölcsi nevelés. A hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Ez abban jelenik 

meg, hogy a fejlesztési célok között megjelenik a tanuló erkölcsi ítélőképességének 

fejlesztése, valamint az egyes bibliai történetekben található erkölcsi vonatkozások, 

kapcsolópontokra való rámutatás is. A hit- és erkölcstan tantárgy erkölcsi nevelésének 

célja keresztyén értékrend felmutatása és a tanuló bátorítása azok megismerésére és 

saját életébe való adaptálására. 

 Nemzeti öntudatra nevelés. Állampolgárságra, demokráciára nevelés. A hit- és 

erkölcstan fejlesztési céljai között jelen van az arra való rámutatás, hogy hitünket 

népünk keretei között is megélhetjük, felelősséget vállalhatunk nemzetünkért, melyet 

imádságban hordozhatunk. Szintén a fejlesztési célok része a szabályok és törvények 

tiszteletérére nevelés, valamint nemzeti értékeink és ünnepeink tisztelete és az aktív 

állampolgárság korosztályi szintű megélése. 

 Önismeret és társas kultúra fejlesztése. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség. 

Minden bibliai történeteknek van vonatkozása a társas kapcsolatok és az önismeret 

vonatkozásában. Ezek megvilágításaként a történetekhez kapcsolódóan olyan témák 

jelennek meg, melyek segítik a reális önismeretet és bátorítanak az önmagunkért és 

másokért való felelősségvállalásra, valamint a társas kapcsolatok nyílt, őszinte, 

empatikus és egymást segítő megélésére.  

 Családi életre nevelés. A bibliai történetek egy része családi élethelyzeteket tartalmaz. 

Ezek segítségével, valamint a tanulók életvalóságának felidézése révén cél az élhető és 

egészséges család modelljeinek megismertetése; a családhoz tartozás érzelmi 

hátterének tudatosítása és a tanulók hozzásegítése ahhoz, hogy családi szerepeit és 

helyzeteit tudatosan élje meg. 

 Testi és lelki egészségre nevelés. A hit- és erkölcstan tantárgy folyamatos fejlesztési 

célja annak a látásmódnak a fejlesztése, hogy az egészséges ember nemcsak testben, 

hanem lélekben is egészséges.  

 Fenntarthatóság, környezettudatosság. Isten az ember feladatává tette azt, hogy a 

teremtett világot őrizze és gondozza. A fejlesztés célja ennek a felismertetése a 

tanulókkal és hozzásegítésük ahhoz, hogy ezt a feladatukat korosztályi szinten 

betöltsék. 

 Médiatudatosságra nevelés. Egyes témák kapcsán a megelőző ismeretek része a média 



által közvetített szemléletmód és ismeretek. Ezek felidézésével lehetőség adódik a 

tanulók médiatudatosságának segítésére. 

 

4. Tantárgyi tartalom, az egyes tematikai egységek elemzése évfolyamonként 

 

5. évfolyam 
Összefoglalások, ellenőrzések óraszáma: 11 

Kerettanterv által betervezett óraszám: 53 

Helyi sajátosságok óraszáma: 8 óra (3 betervezve) 

 

A minimum követelményeknek minden témánál része az az elvárás, hogy a tanuló vegyen 

részt a közös játékokban, feladatokban, beszélgetésekben és alkalmazkodjon azok 

szabályaihoz. Így külön nem kerül az egyes tematikai egységeknél feltüntetésre.  

 

 Tematikai egység Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal 

Előzetes tudás 1 A korábbi évfolyamon 

tanultak.  

2 Korábbi élmények a 

református gyülekezetről. 

3 Tapasztalati élmények a 

döntésről, Himnuszról. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Témák (Koncentrikus kör/ téma)  
Isten szól 

hozzánk1 

Isten Igéje utat mutat a 

döntéseinkben  

(bevezető óra) 

 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Ki a Messiás? Zsidóság 

és keresztyénség 

  

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Az egyház 

megalakulása, az első 

keresztyén gyülekezet 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Ki az Úr? A 

keresztyének és a Római 

Birodalom 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Pál apostol a pogányok 

apostola  

(keresztyénség és 

misszió) 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Pál apostol missziói 

útjai2 

Bibliai történetek 

– Újszövetség  

Isten embereken 

keresztül cselekszik: 

Lídia  

(ApCsel 16,11-15) 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Egyedül hit által  

(Luther Márton)  

Református A református 



keresztyénnek 

lenni 

istentisztelet  

Szabad órakeret Tapasztalatok a 

református 

istentiszteletről (1 óra) 

Isten szól hozzánk Imádkozzunk! Nemzeti 

imádságunk, a Himnusz 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Istennel a döntéseinkben 

(évzáró óra) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév végén 

(min. követelmény) 

 

 

 Tematikai egység Őstörténetek 

Előzetes tudás  Korábbi ismeretek élmények, 

tapasztalatok a kapcsolódó 

történetekről. 

 Tapasztalati élmények a 

nagyravágyásról, idegen 

nyelvekről.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Témák (Koncentrikus kör/ téma)  
Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Isten döntése: a 

világ teremtése  

(1Móz 1,1-2,4) 

 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Isten döntésre hív: 

az első emberpár és 

a bűneset (1Móz 

2,4-25; 1Móz 3) 

  

Szabad órakeret A világ nyelvei 

(bevezető, 1 óra) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Bábel tornya  

(1Móz 11,1-9) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Mindent szabad 

nekem? (1Kor 6,9-

13) (Bábel tornya) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 



 

 

 Tematikai egység Ószövetségi próféták 

Előzetes tudás  Korábbi ismeretek élmények, 

tapasztalatok a kapcsolódó 

történetekről. 

 Tapasztalati élmények  A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

Témák (Koncentrikus kör/ téma)  
Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Isten követei, a próféták; 

az ország kettészakadása  

(1Kir 11,26-12,19) 

 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Illés próféta  

(1Kir 17,1-7; 18,20-46) 

  

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Illés és a sareptai özvegy 

(1Kir 17,8-24) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Elizeus próféta  

(2Kir 2,1-18) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Elizeus és Naamán  

(2Kir 5,1-19) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Dániel Babilonban: a 

király álma (Dán 2) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Három ifjú a tüzes 

kemencében (Dán 3,1-

27) 

Isten 

közösséget 

formál 

Amikor választani kell 

(Három ifjú a tüzes 

kemencében) 

Isten 

közösséget 

formál 

Mit várnak el a 

körülöttem lévők?  

(Dániel az oroszlánok 

vermében – bevezető 

óra) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Dániel az oroszlánok 

vermében (Dán 6,2-25) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Jónás próféta (Jón 1-4) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Feladatom van  

(Jónás története) 

Bibliai 

történetek – 

Isten Igéje választás elé 

állít (Jer 36) 



Ószövetség 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Ezékiel próféta és a 

fogság (Ez 1-3) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

 

 

 

 Tematikai egység Történetek Jézus Krisztusról 

Előzetes tudás  A témakörhöz tartozó 

történetekkel kapcsolatos 

megelőző ismeretek, élmények. 

 Tapasztalati élmények a 

következőkről: keresztelő, 

kísértés, függőség, hívás, diáknak 

lenni, árulás.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Témák (Koncentrikus kör/ téma)  
Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Keresztelő János 

prófétai működése  

(Lk 3,1-18) 

 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus Krisztus 

megkeresztelkedése 

(Mt 3,13-17) 

  

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus Krisztus 

megkísértése (Lk 

4,1-13). Böjt Jézus 

Krisztus szerint  

(Mt 6,16-18; Ézs 

58) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

A lelki fegyverzet  

(Ef 6) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Mindennapi 

kísértéseink: 

függőségek 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Máté elhívása  

(Mt 9,9-13) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: a 

magvető példázata 

(Mt 13,3-23) 

Bibliai Jézus tanít: az 



történetek – 

Újszövetség  

igazgyöngy  

(Mt 13,45-46) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Értékválasztás, 

értékes – de mitől? 

(Az igazgyöngy 

példázata) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: aki 

kősziklára épít  

(Mt 7,24-27) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: a gonosz 

szőlőmunkások  

(Mt 21,33-45) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Júdás elárulja Jézust 

(Mt 26,14-16; 

26,47-56) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

 

 

 Tematikai egység Ünnepeljünk együtt! 

(Mivel a tematika egység minden témája 

ehhez a koncentrikus körhöz tartozik, így nem 

kerül külön feltüntetésre) 

Előzetes tudás  Ünnepekkel kapcsolatos élmények, tapasztalatok.  

 Az alsóbb évfolyamokon tanult bibliai történetek az 

ünnepekhez. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 
 Karácsonyhoz, húsvéthoz, pünkösdhöz kapcsolódó 

történetek megismertetése.  

 Az ószövetségi Krisztusra vonatkozó próféciák segítségével 

rámutatás arra, hogy Isten beteljesíti az ígéreteit.  

 Pál apostol megtérésének történetén keresztül a megtérés 

fogalmának és jelenségének ismertetése. 

 Isten megtérésre hívó szavának közvetítése. 

 Alázatosságra nevelés.  

 Arra való rámutatás, hogy az Istenben való hit több mint a 

konkrét tények és kézzelfogható bizonyítékok keresése. 

 A pünkösdi történeteken és Pál megtérésének történetén 

keresztül a Szentlélek személyének alapvető tisztázása. 

 Az egyházi év ünnepköreinek és a fő ünnepek összefoglaló 

megismertetése. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Ünnepi készülődés a karácsonyra 4 A témakörhöz tartozó bibliai Történelem: 



Adventi várakozás az Ószövetségben  

(Zak 9,9) 

történetek ismerete. 

 Segítséggel megkeresi a 

témakörhöz tartozó bibliai 

igehelyeket. 

5 Részvétel az órai ünnepi 

készülődésekben és kreatív 

munkálatokban. Ajánlott projekt: 

adott ünnepekhez kapcsolódó 

népszokások megelevenítése. Pl. 

betlehemezés 

6 A tanuló példákat tud mondani és 

meg tudja fogalmazni saját 

szavaival a következőket: 

 ószövetségi próféciák Jézusról, 

lábmosás, alázatosság, kézzelfogható 

tények keresése, megtérés, 

Szentlélek  

 

Pünkösd/egyház - A 

keresztény egyház 

(papok és 

szerzetesek). 

Középkori 

örökségeink: 

katedrálisok, 

könyvnyomtatás.  

A keresztény 

magyar állam 

megalapítása (Szt. 

István). 

 

Honismeret: 

Ünnepi szokások 

fogalma, szerepe, 

általános jellemzői. 

(Ünnepkörök jeles 

napjai és jellemzői) 

 

Természetismeret: 

Tájékozódás a 

térképen. 

Égitestek, csillagok, 

bolygók (napkeleti 

bölcsek) 

 

Vizuális kultúra: 

A legfontosabb 

vizuális jelek, 

jelzések, 

szimbólumok 

(Keresztyén 

szimbólumaink, 

ünnepekhez 

kapcsolódó 

jelképeink). 

  

Az ószövetségi próféták Jézus 

eljöveteléről (Ézs 7,14; 9,1-6; 11,1-10; 

Mik 5,1-3) 

Ünnepi készülődés a húsvétra 

Jézus megmossa a tanítványai lábát  

(Jn 13,1-11) 

Jézus és Tamás (Jn 20,24-29) 

Ünnepi készülődés a pünkösdre 

Saul megtérése (ApCsel 9,1-30) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak advent, ószövetségi próféták, prófécia, lábmosás, alázat, racionális 

látásmód, megtérés 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

7 Pál apostol személyének korosztályi szintű ismerete. 

8 Az egyházi év fő ünnepeinek ismerete (neve, mikor és 

mit ünneplünk) 

9 Ének 

 



 

 évfolyam 

Összefoglalások, ellenőrzések óraszáma: 10 

Kerettanterv által betervezett óraszám: 54 

Helyi sajátosságok óraszáma: 8 óra (betervezve) 

 

A minimum követelményeknek minden témánál része az az elvárás, hogy a tanuló vegyen 

részt a közös játékokban, feladatokban, beszélgetésekben és alkalmazkodjon azok 

szabályaihoz. Így külön nem kerül az egyes tematikai egységeknél feltüntetésre.  

 

1. Tematikai egység Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal 

Előzetes tudás 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

  A tanév fő hittan témájára való ráhangolás és a tanév összegző lezárása. 

 A református egyházhoz és a református gyülekezetekhez való pozitív érzelmi kötődés kialakítása. 

 Arra való rámutatás, hogy Isten Igéjének minden élethelyzetben van üzenete. Bátorítás arra, hogy 

a tanulók saját érzéseiket, élethelyzeteiket Isten elé vigyék és keressék a Szentírásból az 

élethelyzetekre szóló választ. 

 Az Istent magasztaló imádság jellegzetességeinek a bemutatása, magasztaló imádságra való 

bátorítás. 

 A hálaadó énekek fogalmának megismertetése. 

 A hit fogalmának tisztázása és bátorítás a hit megélésére a tanulók mindennapjaiban. 

 A Biblia könyveinek és felosztásának megismertetése a tanulókkal. 

 Az Apostoli Hitvallás megismertetése a tanulókkal. 

 Az Apostoli Hitvallás egyes részeinek közös áttekintésével és elemzésével a korábban tanultak 

alapján összefoglalás a Szentháromság Istennel kapcsolatos alapvető ismeretekről. 

 Bátorítás a hit egyéni megvallására a tanulók sajátos élethelyzeteiben. 

 A konfirmációnak, mint a hit egyéni megvallásának a bemutatása.  

 Az anyagyülekezethez való kapcsolódás megerősítése az anyagyülekezet történetének 

feltérképezése egyéni munka (vagy csoportmunka) révén. 

 A tanuló bátorítása arra, hogy bekapcsolódjon a gyülekezeti szolgálatba a lehetőségeinek 

megfelelően. 

 Arra való rámutatás, hogy a cselekedetek mindig azt tükrözik, hogy mit hiszünk, mit vallunk egy-

egy dologról. Bátorítás a keresztyén hit megmutatására a tettek által is. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Életünk Isten előtt 

(Zsolt 139) (bevezető 

óra) 

A tanuló: 

 Ismeretek szerez a 

témakörhöz tartozó bibliai 

történetekről. 

 Ismeri a Biblia felosztását és 

könyveit, képes megkeresni 

ezek alapján bibliai 

igeverseket és történeteket. 

 Felidézve saját élethelyzeteit 

és ezekhez kapcsolódó 

érzéseit, megérti és keresi 

Isten ezekre adott válaszát a 

  

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Istennel a félelemben 

és a szomorúságban  

(Zsolt 3; 23; 46) 

 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Istennel az 

örömeinkben (Zsolt 

103)1 

Isten szól hozzánk Az Isten által adott 

könyvtár 

Isten szól hozzánk Imádkozzunk! Az 

Istent magasztaló, 

dicsérő imádság és 



éneklés 

 (Pál és Szilász a 

filippi börtönben) 

Szentírásban. 

 Saját szavaival képes 

értelmezni a következőket, 

példát mondva rájuk: 

 magasztaló imádság, 

 Isten Igéjének üzenete van az 

életünkre, 

 a hithez bátorság szükséges,  

 a konfirmáció, mint a hit 

megvallása. 

 Társaival vagy egyedül 

utánajár anyagyülekezete 

történetének, melyet röviden 

bemutat a kapcsolódó órán. 

 Feltérképezi azokat a 

lehetőségeket, ahol be tud 

kapcsolódni szolgálatként a 

gyülekezetbe.  

Isten szól hozzánk Hallél zsoltárok  

(Zsolt 113-118) 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Kell-e bátorság a 

hithez? (Bevezetés a 

Hitvalláshoz, Zsid 

11,1) 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Isten a világ teremtője 

– Apostoli Hitvallás 1. 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Jézus Krisztus 

váltságműve – 

Apostoli Hitvallás 2. 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Jézus Krisztus 

visszajön (Jel 21) – 

Apostoli Hitvallás 3. 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Jézus Krisztus 

egyháza – Apostoli 

Hitvallás 4. 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

A Szentírás tanítása a 

Szentlélekről 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Mit vallok? 

(Konfirmáció, saját 

hitvallás) 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Gyülekezetem 

története  

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Alkalmak és szolgálati 

területek a 

gyülekezetben 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Az életem Isten 

fényében  

(évzáró óra)3 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

 

 

2. Tematikai egység A Tízparancsolat 

Előzetes tudás 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 A Tízparancsolat megismertetése a tanulókkal. 

 Szabályok tiszteletére, törvénytiszteletre nevelés. 

 Arra való rámutatás és bátorítás, hogy a Tízparancsolat Isten által adott útmutató az emberi létünk 

megéléséhez. 



 Az egyes parancsolatok tanulók életvalóságához való kapcsolópontjaira való rámutatás és a diákok 

hozzásegítése ahhoz, hogy saját maguk értelmezzék az egyes parancsolatokat saját 

élethelyzeteikre. 

 Erkölcsi ítélőképesség fejlesztése a parancsolatokról való közös gondolkodás révén. 

 Keresztyén értékrend felmutatása és bátorítás annak a megélésére. 

 Rámutatás arra az összefüggésre, ami Jézus Krisztus tanítása és a Tízparancsolat között van. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények 

Szabad órakeret Szabályaink (bevezető 

óra) 

A tanuló: 

10 Megismeri a Tízparancsolat, 

mint Isten útmutatását az 

ember életére. 

11 Saját szavaival képes 

értelmezni és példákat 

mondani minden 

parancsolatra. 

12 Felismeri, hogy az Isten által 

adott Törvény örökérvényű. 

13 Keresi a lehetőségeit annak, 

hogyan tudja saját életében 

megélni Isten törvényeit.  

14 Szabályjátékok segítségével 

elemez néhány szabályt. 

Beszélgetés során felismeri 

annak a jelentőségét, hogy 

az emberi életnek szüksége 

van szabályokra.  

 Segítséggel megkeresi a 

témakörhöz tartozó bibliai 

igehelyeket a Bibliában. 

15 Szituációs játékok 

segítségével csoportosan 

vagy közösen elemez egyes 

parancsolatokhoz 

kapcsolódó etikai 

kérdéseket, élethelyzeteket. 

16 Kritikusan érvel etikai 

kérdésekben, pl. kapcsolat a 

másik nemmel, lopás, stb. 

 

 
Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Isten a Tízparancsolatot 

adja a népének (bevezető 

óra) 

 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

1. parancsolat – Az 

egyiptomi szabadulás 

története (2Móz 14,15-

31) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

2. parancsolat – Az 

aranyborjú (2Móz 32), 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

3. parancsolat – Dávid és 

Góliát (1Sám 17) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

4. parancsolat – Salamon 

templomot épít az Úrnak 

(1Kir 6; 8,22-61) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

5. parancsolat – Dávid és 

Absolon (2Sám 15,1-16) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

6. parancsolat – Káin és 

Ábel (1Móz 4,1-16) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Kapcsolat a másik 

nemmel (7. parancsolat 

előtti bevezető óra) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

7. parancsolat – Dávid és 

Betsabé (2Sám 11,1-

12,23) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

8. parancsolat – Géházi 

kapzsisága és bűnhődése 

(2Kir 5,19-27) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

9. parancsolat – A 

Nagytanács elhatározza 

Jézus halálát  

(Jn 11,45-57; Mk 14,56-

64) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Bárcsak nekem is lenne! 

(Vágyaink)2 



Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

10. parancsolat – Nábót 

szőlője (1Kir 21) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Jézus és a Tízparancsolat 

(Mt 12,9-14. Lk 10,25-

28) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

 

 

3. Tematikai egység Történetek Jézus Krisztusról 

Előzetes tudás 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

  A témakörhöz tartozó bibliai történetek és alapvető kortörténeti hátterük megismertetése. 

 A példázat fogalmi értelmezésének bővítése. 

 A krisztusi lelkület fogalmának és jellegzetességeinek megismertetése. Krisztusi lelkületre 

nevelés. 

 A példázatokon keresztül Isten következő tulajdonságainak bemutatása: megértés, elfogadás, 

megbocsátás. 

 Rámutatatás Isten elfogadó és megbocsátó szeretetére. A tanulók hívogatása és bátorítása Isten 

szeretetének elfogadására. 

 Rámutatás Jézus Krisztus betegségek fölötti hatalmára. 

 Egészséges életmódra nevelés, arra való rámutatással, hogy az egészség nemcsak a testi tünetek 

hiányát jelenti, hanem azt is, hogy lelkileg rendben vagyunk. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Mit jelent önmagunk és 

mások szeretete? (1Kor 

13) 

A tanuló: 

17 Ismeri a témakörhöz tartozó 

bibliai történeteket és 

alapvető kortörténeti 

hátterüket. 

 Segítséggel megkeresi a 

témakörhöz tartozó bibliai 

igehelyeket a Bibliában. 

 Szituációs játékokon 

keresztül a befogadás, 

elfogadás, megbocsátás, 

tékozlás kiábrázolása és a 

játékok után elemző 

beszélgetés. 

18 A példázatok közös, kreatív 

értelmezésén keresztül 

megismeri Isten megértő, 

elfogadó és megbocsátó 

szeretetét. Saját szavaival 

mindennapi 

  

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Jézus a megdicsőülés 

hegyén (Mt 17,1-8) 

 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Az adós szolga példázata  

(Mt 18,21-35) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Jézust nem fogadják be 

egy samáriai faluban  

(Lk 9,51-56) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

A krisztusi lelkület 

(Jézust nem fogadják be 

egy samáriai faluban) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

A tékozló fiú példázata  

(Lk 15,11-32) 

Bibliai 

történetek – 

A tíz leprás 

meggyógyítása (Lk 



Újszövetség 17,11-19) élethelyzetekhez kapcsolódó 

példákat tud mondani. 

19 Felismeri a következőket: 
o Isten mindannyiunkra 

vár.  
o a teljes egészség azt 

jelenti, hogy a lélekben 

is egészségesek 

vagyunk.  

 Saját életéből példákat tud 

mondani arra, hogy mi 

mindenért lehet hálás. 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Érzéseink: hála  

(A tíz leprás 

meggyógyítása) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

 

 

4. Tematikai egység Az egyház története 

Előzetes tudás  Korábbi ismeretek élmények, 

tapasztalatok a kapcsolódó 

témákról. 

 Kapcsolódó korábbi 

történelmi ismeretek. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

Témák (Koncentrikus kör/ téma)  
Református 

keresztyénnek 

lenni 

Augustinus és az 

egyházatyák 

 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

István király: a magyar 

keresztyén egyház 

kezdetei 

  

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Assisi Ferenc és a 

szerzetesrendek 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Az egyház 

megreformálásának az 

igénye (Luther, 

Kálvin) 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Magyar reformátorok 

a környezetünkben 

Szabad órakeret Látogatás egy 

környékbeli 

emlékműnél 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

A bibliás fejedelem 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Protestáns fejedelmek 



Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

 

 

 

5. Tematikai egység Ünnepeljünk együtt! 

(Mivel a tematikai egység minden 

témája ehhez a koncentrikus körhöz 

tartozik, így nem kerül külön 

feltüntetésre) 

Előzetes tudás  Ünnepekkel kapcsolatos élmények, tapasztalatok. 

 Az úrvacsorához, mint gyülekezeti szokáshoz 

kapcsolódó élmények. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 
 Karácsonyhoz, húsvéthoz, pünkösdhöz kapcsolódó 

történetek megismertetése.  

 A karácsonyi ünnepkör fogalmának és tartalmának 

megismertetése. 

 A reformáció ünnepének megismertetése, történeti 

háttér felidézése. 

 A „szüntelen reformáció” reformátori alapelv és 

jelentésének megismertetése. Ez által a szüntelen 

megújulásra való nevelés. 

 Az ünnepi hangulat megalapozása. Istennel való 

ünneplésre nevelés. 

 A páskavacsora, utolsó vacsora és az úrvacsora 

tartalmának és jelentőségének megismertetése, a 

köztük való kapcsolatra való rámutatás. 

 Vágyakozás felébresztése az úrvacsorán való részvétel 

iránt. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Reformáció ünnepe: az egyház megújulása, 

Luther és Kálvin 

A tanuló: 

20 Ismeri a témakörhöz tartozó 

bibliai történeteket és 

alapvető kortörténeti 

hátterüket. 

21 Részt vesz az órai ünnepi 

készülődésekben és kreatív 

munkálatokban.  Ajánlott 

projekt: a karácsonyi 

ünnepkör kreatív 

összefoglalása. 

22 Ismeri a reformáció 

emlékünnepét. 

Életvitel: 

A tárgykészítés, 

modellezés, mint 

hobbi 

lehetőségeinek 

megismerése 

(ünnepeket 

megelőző 

barkácsolás). 

 

Szabad órakeret: ünnepi készülődés a 

karácsonyra (1 óra) 

Karácsonytól vízkeresztig, a karácsonyi 

ünnepkör (Jn 1,1-18) 

Szabad órakeret: ünnepi készülődés a 

húsvétra  

(1 óra) 

A páskavacsora és az utolsó vacsora, 

úrvacsora (Mk 14,3-25) 

Jézus megszólítja a gonosztevőt a kereszten  

(Lk 23,32-43) 



Jézus Krisztus feltámadása (Mt 28,1; Jn 

20,26) 

23 Ismeri a „szüntelen 

reformáció” alapelvet és 

saját szavaival képes 

értelmezni, példát mondani 

rá. 

24 Ismeri a páskavacsora, 

utolsó vacsora, úrvacsora 

fogalmát és a közöttük lévő 

összefüggést. 

25 A tanuló felismeri, hogy 

életünk utolsó pillanatáig 

sem késő Istenhez fordulni. 

26 Saját szavaival össze tudja 

foglalni az első gyülekezet 

jellegzetességeit. 

Szabad órakeret: ünnepi készülődés a 

pünkösdre (1 óra) 

Az első gyülekezet (ApCsel 11,19-26; 2,42-

47) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Karácsonyi ünnepkör, páskavacsora, utolsó vacsora, 

úrvacsora, első gyülekezet, reformáció emlékünnepe, semper 

reformanda (szüntelen reformáció) 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

27 A reformáció és az úrvacsora fogalmának és 

jelentőségének az ismerete. 

28 A karácsonyi ünnepkör fogalmának és a hozzá 

tartozó ünnepek ismerete. 

29 Kálvin János és Luther Márton személyének 

korosztályi szintű ismerete. 

30 Ének 

 

7. évfolyam 

Összefoglalások, ellenőrzések óraszáma: 10 

Kerettanterv által betervezett óraszám: 55 

Helyi sajátosságok óraszáma: 7 óra (4 betervezve) 

 

A minimum követelményeknek minden témánál része az az elvárás, hogy a tanuló vegyen 

részt a közös játékokban, feladatokban, beszélgetésekben és alkalmazkodjon azok 

szabályaihoz. Így külön nem kerül az egyes tematikai egységeknél feltüntetésre.  

 

1. Tematikai egység Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal 

Előzetes tudás 31 Korábbi élmények a református gyülekezetről 

és szokásrendszeréről. 

32 Tapasztalati élmények, előzetes tudás a hitről, 

hitért való harcokról. 

33 Korábbi történelmi ismeretek az 

egyháztörténeti részek kapcsán. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

  A tanév fő hittan témájára való ráhangolás és a tanév összegző lezárása. 

 A református egyházhoz és a református gyülekezetekhez való pozitív érzelmi kötődés kialakítása. 

 Önismereti fejlesztés a csoporthoz illő önismereti játékok segítségével.  

 Arra való rámutatás, hogy Isten konkrétan minket szólít meg Igéje (a teljes Szentírás által). A 

tanulók hívogatása és buzdítása arra, hogy naponként olvassák a Bibliát és keressék Isten életükre 

szóló üzenetét. Ennek a gyakoroltatása kreatív közös igemagyarázat révén. 

 A hitvallás és hitvalló életmód néhány példájának bemutatása a gályarabok és hitvalló őseink 



élettörténetei kapcsán. 

 Arra való rámutatás, hogy a közösségben mindenkinek meg van a helye. A tanulók hozzásegítése 

egymás elfogadásához, pozitív, nyílt és elfogadó attitűd kialakításához.  

 Keresztyén felekezetek jellegzetességeinek megismertetése, és arra való rámutatás, hogy a 

keresztyén felekezetek tagjai testvéreink a hitben. Az ökumené fogalmának és lehetőségeinek 

megismertetése. 

 Imádságos lelkületre nevelés részeként az imádságos lelkület különböző példáinak a bemutatása 

(Szentírásból és történelemből). A „szüntelenül imádkozzatok” , „imádkozzál és dolgozzál” 

alapelvek és tartalmuk megismertetése.  

 A tanulók bátorítása az egyéni csendességre és fohászkodásra. 

 A diakónia fogalmának megismertetése, az MRE szeretetszolgálati területeinek bemutatása, a helyi 

egyházközségek szeretetszolgálatának feltérképezése.  

 Egy szeretetintézmény meglátogatása révén a tanulói tapasztalatok bővítése a szeretetszolgálat 

lehetőségeivel és az intézményben élőkkel kapcsolatban. 

 Az MRE legismertebb ifjúsági alkalmainak (Csillagpont, regionális alkalmak, stb.) bemutatása, 

hívogatás az ifjúsági csoportok látogatására. Vágyakozás felkeltése a gyülekezet ifjúsági 

csoportjába való tartozásra. 

 Arra való rámutatás, hogy Istennel való kapcsolatunk folyamatosan változik, ami a szüntelen 

megújulás része. 

 Példák keresése a saját iskolából korábban élt református személyek megismerése révén. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Ki vagyok én? (Bevezető óra)  

Isten szól hozzánk1 Hogyan szól hozzám Isten a Szentírásban? (2Tim 3,16)  

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

A hit válasz Isten vonzására 

Isten közösséget formál Kapcsolataink (család, barátok, csoportok) 

Református 

keresztyénnek lenni 

Hűség a hitben: Gályarabok, hitvalló őseink 

Református 

keresztyénnek lenni 

A protestánsok küzdelmei (vallásszabadság, vallási egyenjogúság) 

Isten közösséget formál Testvéreink a hitben: keresztyén felekezetek 

Református 

keresztyénnek lenni 

Az ökumené jelentése és jelentősége 

Református 

keresztyénnek lenni 

Egy ökumenikus hittanóra 

Isten szól hozzánk Imádkozzunk! A fohász és az egyéni csendesség 

(Jézus elcsendesedései: Mk 6,46. Imádság a Gecsemáné kertben) 



Isten szól hozzánk Imádságos lelkület a Szentírásban (Nehémiás, Dániel, Pál apostol) 

Isten szól hozzánk Szüntelen imádkozzatok! Szikszai György: Tanítások és imádságok 

Református 

keresztyénnek lenni  

Imádkozzál és dolgozzál! A munka Isten által adott feladatunk  

Református 

keresztyénnek lenni 

A református egyház diakóniája  

(Jak 2,14-26) 

Református 

keresztyénnek lenni 

Protestáns nők Isten szolgálatában: Lorántffy Zsuzsanna, Árva Bethlen Kata 

Református 

keresztyénnek lenni 

Magyar protestánsok a magyar irodalomban 

Református 

keresztyénnek lenni 

Szüntelen reformáció: hogyan változunk a hitben?  

Református 

keresztyénnek lenni 

Hitvalló elődeink  

(saját iskolából hitvalló elődök) 

Isten közösséget formál Isten vonzásában: ifjúsági csoportok és találkozók 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Hogyan hív engem Isten? (évzáró óra) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév végén (min. követelmény) 

 

 

2. Tematikai egység Isten hívása az Ószövetségben 

Előzetes tudás  Korábbi ismeretek, élmények, 

tapasztalatok a kapcsolódó 

történetekről és személyekről. 

 Tapasztalati élmények a 

hívásról, identitásról. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 Az identitás fogalmának felhasználásával az Istenhez való tartozás fogalmának tisztázása. 

 A témakörhöz tartozó történetek és személyek, valamint alapvető kortörténeti háttér 

megismertetése. 



 Isten tanuló felé irányuló hívogatásának közvetítése. 

 Arra való rámutatás, hogy a hit tudatos döntést jelent. 

 Bátorítás arra, hogy tudatosan vállalja az Isten népéhez és a református egyházközséghez való 

tartozást, keresve annak a lehetőségét a mindennapokban. 

 Rámutatás arra, hogy Isten hívása azt is jelenti, hogy feladatot bíz ránk. A tanuló nevelése arra, 

hogy minden életkorban keresse az Istentől kapott életfeladatait.  

 A témakörhöz tartozó könyvek bibliai helyének megismertetése. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények 

Szabad órakeret Identitás: mit jelent 

Istenhez tartozni? 1 óra 

A tanuló: 

34 Ismeri a témakörhöz tartozó 

bibliai történeteket, alapvető 

kortörténeti hátteret és a 

következő személyeket: Ruth, 

Ézsaiás, Jeremiás. 

35 Ismeri a próféta fogalmát, tud 

bibliai példákat mondani erre. 

36 Felismeri a kapcsolatot a 

között, hogy Isten hív és ezzel 

együtt feladatot bíz az 

elhívottra. Törekszik ezeknek 

a feladatoknak a 

felismerésére. 

37 Felismeri, hogy a hit tudatos 

döntést jelent. 

38 Identitása fejlődik, felismeri, 

hogy az identitásának része az 

is, ha egy néphez, 

közösséghez tartozik.  

39 Képes megkeresni a Bibliában 

Ruth könyvét, Ézsaiás és 

Jeremiás próféta könyveit. 

40  

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Aki Isten népét 

választja (Ruth) 

 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Ézsaiás próféta elhívása 

(Ézs 6) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Jeremiás próféta 

elhívása (Jer 1,1-10; 

1,17-19) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

 

 

3. Tematikai egység Történetek Jézus Krisztusról 

Előzetes tudás  A témakörhöz tartozó 

történetekkel kapcsolatos 

megelőző ismeretek, 

élmények. 

 Tapasztalati élmények a 

következőkről: boldogság, 

kitartás, várakozás, 

elégedettség, gazdagság, 

szegénység, remény, 

reménytelenség, ítélkezés, 

elfogadás, kirekesztés. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

  A témakörhöz tartozó bibliai történetek és alapvető kortörténeti hátterük megismertetése. 

 Önismeret fejlesztése játékok, beszélgetések alapján az elégedettségről, saját magunkról, a 

boldogságról, reményről és reménytelenségről. 

 A történetekhez tartozó korábbi tapasztalati élmények tudatosítása és a tanulók segítése abban, 



hogy mindezeket saját pozitív fejlődésük érdekében használják. 

 A boldogmondások segítségével keresztyén értékrend közvetítése és a tanulók bátorítása, annak 

életükbe való adaptálására. 

 Gazdasági nevelés, tudatos javakkal való élésre nevelés. 

 Rámutatás arra, hogy igazi reménye annak van, aki Istenben bízik, és Rá hagyatkozik. A tanulók 

bátorítása arra, hogy minden helyzetben merjenek Istenben reménykedni. 

 Erkölcsi ítélőképesség fejlesztése és ítélkezés, előítéletek helyett krisztusi elfogadásra nevelés. 

 A krisztusi elfogadás fogalmának és sajátosságainak megismertetése. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus a boldog életről 

tanít (Mt 5,3-10) 

A tanuló: 

 Ismeri a témakörhöz tartozó 

bibliai történeteket és 

alapvető kortörténeti 

hátterüket. 

 Önismerete fejlődik, saját 

szavaival meg tudja 

fogalmazni a következőket 

(példákat tud mondani rájuk) 
o boldognak lenni,  
o ki vagyok én, 
o ami elégedetté tesz, 
o reménykedés és reménytelenség, 
o ítélkező és előítéletes 

magatartás, 
o krisztusi elfogadás. 

 Szituációs játékok, 

beszélgetések által fölismeri, 

hogy milyen javai vannak, 

igyekszik ezekkel korosztályi 

szintjének megfelelően 

tudatosan élni. 

 Helyzettanulmányok, 

képelemzések révén keresi 

annak a lehetőségeit, hogyan 

tud segíteni azoknak, 

akiknek nála kevesebbjük 

van. 

 

 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Boldog lehetek 

(Boldogmondások) 

 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus a helyes 

sorrendről tanít (Lk 

10,38-42) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus önmagáról tanít 

(Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-

15; 11,25; 14,6; 15,1-2) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: A tíz szűz 

példázata (Mt 25,1-13) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: A bolond 

gazdag (Lk 12,16-21) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Mi tesz elégedetté?  

(A bolond gazdag, Lk 

12,16-21) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Hogyan bánjuk a 

javainkkal?  

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Nincs reménytelen 

helyzet (Jézus a 

tengeren jár, Mt 14,22-

33) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 2 

Jézus gyógyít: a 

kapernaumi százados 

szolgája (Lk 7,1-10) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Beszélgetés Jézussal: 

Nikodémus (Jn 2,23-

3,21) 

Isten 

közösséget 

formál 

Ítélkezés és a krisztusi 

elfogadás  

(A házasságtörő nő, Jn 

8,1-11) 

Isten Előítéletek és a krisztusi 



közösséget 

formál 

elfogadás (Gal 3,28-29. 

Kornéliusz és Péter) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

 

 

4. Tematikai egység Élet az apostoli korban 

Előzetes tudás  Korábbi ismeretek élmények, 

tapasztalatok a kapcsolódó 

történetekről. 

 Történelmi ismeretetek Róma, 

a missziói utak, az első 

keresztyének és a vértanúság 

kapcsán. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 A témakörhöz kapcsolódó bibliai történetek és alapvető kortörténeti háttér megismertetése. 

 Az első gyülekezetek és az apostoli kor fő jellegzetességeinek megismertetése. 

 Pál apostol missziói útjainak megismertetése. 

 A misszió fogalmi tisztázása és a vágyakozás felébresztése Isten Igéjének hirdetése iránt.  

 A vértanúság fogalmának tisztázása és István vértanú példájának megismertetése. 

 István vértanú történetén keresztül a hitvalló lelkületre való rámutatás. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények 

Szabad órakeret Az apostolok korának fő 

jellegzetességei (1 óra) 

A tanuló:  

 Képes saját szavaival 

értelmezni és röviden 

összefoglalni az apostoli kor 

jellegzetességeit, a 

vértanúság és a missziói utak 

fogalmát. 

 Ismer néhány állomást Pál 

missziói útjairól és térképen 

képes megkeresni azokat. 

 

 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Hűség a hitben: István 

vértanú (ApCsel 6,1-15) 

 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Pál apostol missziói 

útjai (ApCsel 14,8-18; 

16,1-10; 19,1. 23-40) 

 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Pál útja Rómába  

(ApCsel 27-28) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

 

 

5. Tematikai egység Ünnepeljünk együtt! 

(Mivel a tematika egység minden témája 

ehhez a koncentrikus körhöz tartozik, így nem 

kerül külön feltüntetésre) 

Előzetes tudás  Ünnepekkel kapcsolatos élmények, tapasztalatok. 

 Tapasztalati élmények, ismeretek a következőkkel 

kapcsolatban: környezetvédelem, gyász. 



A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 Karácsonyhoz, húsvéthoz, pünkösdhöz kapcsolódó történetek megismertetése.  

 Ünnepi hangulat megalapozása, bátorítás az egyházi ünneplésbe való bekapcsolódásra. 

 A „teremtés hete” fogalmának, tartalmának és jelentőségének megismertetése. A tanulók segítése, 

hogy keressék a kapcsolódási pontokat a „teremtés hetébe” való bekapcsolódáshoz. 

 A gyásszal kapcsolatos tapasztalati élmények tudatosítása és lelkigondozói segítségnyújtás azok 

feloldásában. 

 Gyászolók vasárnapjának megismertetése. 

 Rámutatás arra, hogy Jézus Krisztus feltámadásával végső győzelmet szerzett a halál fölött. 

 A keresztnek, mint győzelmi jelképnek a tudatosítása. 

 A Szentlélek és pünkösd ünnepe közötti kapcsolat felmutatása. 

 Húsvéti és pünkösdi ünnepkör megismertetése. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A teremtés hete A tanuló: 

41 Ismeri a témakörhöz tartozó 

bibliai történeteket és kortörténeti 

hátterüket. 

42 Megismeri a teremtés csodálatos 

voltát és keresi annak a 

lehetőségeit hogyan lehet óvni és 

védeni a természetet. Ajánlott 

projekt: ismertető plakát készítése 

a teremtés hetére. 

43 Részt vesz az órai ünnepi 

készülődésekben és kreatív 

munkálatokban.  

44 Képes saját szavaival (korosztályi 

szintjén) értelmezni a 

következőket: 

 teremtés hete, 

 gyászolók vasárnapja, 

 feltámadás, 

 a Szentlélek munkája. 

Történelem: 

Népirtás a második 

világháborúban. 

Megemlékezés a 

Holokauszt 

áldozatairól. 

 

A személyes 

szabadság 

korlátozása a 

kommunista 

diktatúra idején, a 

mindennapi élet az 

ötvenes években. 

Hétköznapok és 

ünnepek. 

Megemlékezés gyászolók vasárnapján: 

református reménységünk (Jn 11,25) 

Ünnepi készülődés a karácsonyra 

(szabad órakeret, 1 óra) 

Mária éneke (Lk 1,46-56) 

Jézus megkenetése Betániában (Jn 

12,1-8) 

Jézus és Mária (Jn 20,11-18) 

Ünnepi készülődés a húsvétra 

(szabad órakeret, 1 óra) 

Jézus 7 szava a kereszten (Mt 27,46; 

Lk 23,34-43. 46; Jn 19,26-27) 

Ezékiel látomása a csontok 

feltámadásáról (Ez 37) 

A Szentlélek munkálkodik: Kornéliusz 

(ApCsel 10) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Teremtés hete, gyászolók vasárnapja, Jézus családja, Jézus 7 utolsó 

szava a kereszten, Ezékiel, látomás, Kornéliusz, Szentlélek, húsvéti 

ünnepkör, pünkösdi ünnepkör. 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

45 A húsvéti és pünkösdi ünnepkör fogalmi és tartalmi 

ismerete. 

46 Ének 

 

 



 

 évfolyam 

Összefoglalások, ellenőrzések óraszáma: 9 

Kerettanterv által betervezett óraszám: 55 

Helyi sajátosságok óraszáma: 8 óra (3 betervezve) 

 

A minimum követelményeknek minden témánál része az az elvárás, hogy a tanuló vegyen 

részt a közös játékokban, feladatokban, beszélgetésekben és alkalmazkodjon azok 

szabályaihoz. Így külön nem kerül az egyes tematikai egységeknél feltüntetésre.  

1. Tematikai egység Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal 

Előzetes tudás 47 Korábbi élmények a 

református gyülekezetek 

világáról, a Szentírásról és a 

Magyarországi Református 

Egyházról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

  A tanév fő hittan témájára való ráhangolás és a tanév összegző lezárása. 

 A református egyházhoz és a református gyülekezetekhez való pozitív érzelmi kötődés kialakítása. 

 Naponkénti Isten előtti elcsöndesedésre, a Biblia olvasására nevelés. 

 Az MRE felépítésének és fő szolgálati területeinek bemutatása. 

 A határainkon túli magyarság területeinek és alapvető sajátosságainak megismertetése.  

 A református egység (határainkon innen és túl) megélésére nevelés. 

 Az önkéntesség lehetőségeinek bemutatása és az önkéntes feladatok vállalására nevelés. 

 Református férfiak és nők példáin keresztül annak a bemutatása, hogyan lehet saját képességeinket 

Isten ügyéért használni. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények 

Isten szól hozzánk Isten naponta szól 

hozzám 

A tanuló:  

48 Ismeri a következő 

fogalmakat, melyeket saját 

szavaival és példákkal képes 

értelmezni: misszió, 

önkéntesség, határainkon túli 

magyar reformátusság, 

példakép. 

49 Ismeri az MRE alapvető 

felépítését. Tudja, hogy 

melyik egyházmegyébe 

tartozik. 

50 Az MRE szolgálati 

területeinek megismerése 

során feltérképezi, hogy ő 

mely területekbe tud 

bekapcsolódni egyéni 

képességei, lehetőségei 

alapján. 

51 Önálló kutatómunka (vagy 

csoportmunka) keretén belül 

feltérképezi az 

anyagyülekezetének életét és 

szolgálati területeit, melyet 

bemutat. 

 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Ki vagyok én? Egy 

nemzethez tartozom 

 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Isten népéhez 

tartozom. A 

református egyház 

felépítése 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Gyülekezetem élete 

és működése ma  

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Reformátusok 

határainkon túl 

Szabad órakeret 

1 óra 

Kapcsolataink más 

református iskolákkal 

Isten közösséget 

formál 

Áldássá lenni: 

Önkéntesség a 

Magyar Református 

Egyházban 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Férfiak Isten 

szolgálatában: Kiss 

Ferenc, Ravasz 

László, Martin Luther 

King 



Református 

keresztyénnek 

lenni 

Nők Isten 

szolgálatában: 

Zsindelyné Tüdős 

Klára; példaképek a 

környezetünkben 

52 Ajánlott projekt: legalább 1 

hétig igeolvasó napló 

vezetése egyénileg azokról a 

gondolatokról, melyek a napi 

igeolvasás során 

megfogalmazódtak a 

diákokban. Az naplóban 

összegyűjtött gondolatok 

megosztása az 

osztálytársakkal nem 

kötelező.  

 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

A MRE missziós 

tevékenysége 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Misszionáriusok 

régen és ma; Molnár 

Mária 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Tovább Istennel 

(Évzáró óra) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

 

 

2. Tematikai egység Isten formáló kezében 

Előzetes tudás  Korábbi ismeretek élmények, 

tapasztalatok a kapcsolódó 

történetekről. 

 Tapasztalati élmények, 

ismeretek a következőkről: 

férfinak vagy nőnek lenni, 

lelkiismeret, szeretet, TV és 

hatásai, a számítógép és 

hatásai, Internet. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 A témakörhöz tartozó bibliai történetek, személyek és alapvető kortörténeti hátterük ismerete. 

 Önismereti fejlesztés a következő területeken: férfiként és nőként a szolgálatban, a szeretet 

megélése az emberi kapcsolatokban. 

 Etikus és tudatos számítógép és Internethasználatra nevelés. 

 Tudatos médiahasználatra és médiakezelésre nevelés.  

 A lelkiismeret fogalmának életközpontú példák által történő tisztázása.  

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Ki vagyok én? Férfi 

vagyok – nő vagyok 

(Bevezető óra) 

A tanuló: 

53 Ismeri a témakörhöz 

kapcsolódó bibliai 

történeteket és alapvető 

kortörténeti hátterüket. 

54 Ismeri a lelkiismeret 

fogalmát, melyet képes a 

saját szavaival értelmezni. 

55 Bibliai alapokon példákat tud 

mondani arra, hogyan lehet a 

férfi és női mivoltát megélni 

az Isten ügyéért való 

60  

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Férfiként Isten ügyéért: 

(Gedeon, Bír 6-7) 

 

Bibliai 

történetek - 

Újszövetség 

Nőként Isten ügyéért: 

Mária és Márta (Lk 10, 

38-42) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

A szeretet arcai (1Kor 

13)1 

Isten szól A lelkiismeret, mint 



hozzánk tükör munkálkodásban. 

56 Példákon keresztül meg tudja 

fogalmazni, hogy mit jelent a 

tudatos TV, média- és 

Internethasználat. 

57 Példákat tud mondani arra, 

hogyan jelenítheti meg 

keresztyén értékrendjét a 

virtuális világban is. 

58 Példákat tud mondani arra, 

hogyan nyilvánulhat meg a 

szeretet az emberi 

kapcsolatokban (pl. család, 

párkapcsolat, iskola) 

59 Önállóan meg tudja keresni a 

témakörhöz tartozó bibliai 

igehelyeket. 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Isten formáló kezében: 

Jeremiás a fazekasnál 

(Jer 18,1-11) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Szemben a képernyővel 

(beszélgetés a média 

hatásairól) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

A számítógép és az 

Internet világa 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

 

 

3. Tematikai egység Történetek Jézus Krisztusról 

Előzetes tudás  A témakörhöz tartozó 

történetekkel kapcsolatos 

megelőző ismeretek, 

élmények. 

 Tapasztalati élménye és 

ismeretek a következőkről: 

áldás, jövőkép, félelem, 

pályaválasztás, szenvedés, 

egyedüllét, elhagyatottság 

érzés, kitaszítottság. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 A témakörhöz tartozó bibliai történetek, példázatok és alapvető kortörténeti hátterük 

megismertetése.  

 Narratív interpretáció fejlesztése a példázatok közös értelmezése során. 

 Önismeret fejlesztése a következő területeken: egyéni képességek, jövőkép, pályaválasztás, egyéni 

értékrend. 

 A tudatos tanulói pályaválasztás segítése. 

 Testi és lelki tisztaságra nevelés. 

 A bűnvallás és a bűnvalló imádság fogalmának tisztázása, az egyházi életben használt bűnvalló 

imádságok bemutatása.  

 Annak a tudatosítása, hogy a hit tudatos és folyamatos döntést igényel. 

 Erkölcsi ítélőképesség fejlesztése az élet értékének témakörében. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: só és 

világosság (Mt 5,13-16) 

A tanuló: 

 Ismeri a témakörhöz tartozó 

bibliai történeteket, 

példázatokat és alapvető 

kortörténeti hátterüket. 

o  

Isten 

közösséget 

formál 

Áldásnak lenni mások 

számára (Só és 

világosság) 

 

Bibliai Jézus tanít: A 



történetek – 

Újszövetség 

talentumok példázata 

(Mt 25,14-30) 
 Önállóan meg tudja keresni a 

témakörhöz tartozó bibliai 

igehelyeket. 

 Saját szavaival képes 

értelmezni az órai közös 

munka során a példázatokat. 

 Részt vesz az önismereti 

egyéni és csoportmunkában, 

mely során összegyűjti a 

pályaválasztással kapcsolatos 

kérdéseit, vágyait, félelmeit, 

egyéni képességeit és 

lehetőségeit. 

 Kiselőadás során bemutat 

egy általa szimpatikusnak 

talált pályaképet. 

 Képes értelmezni a bűnvalló 

imádság fogalmát és ismeri 

az úrvacsorai bűnvalló 

imádságot. 

 Képes példák révén, saját 

álláspontja mellett érvelve, a 

saját szavaival 

megfogalmazni a 

következőket  
o mit jelent az élet értéke egy 

nehéz élethelyzetben, 
o tiszta élet. 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Mennyit érek? (A 

talentumok példázata) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Merre tovább? 

Jövőképek, 

pályaválasztás 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Pályaválasztás: 

református iskolák ma 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Jézus hív: a gazdag ifjú 

(Lk 18,18-27) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Jézus tanít: Búza és 

konkoly példázata (Mt 

13,24-30. 36-43) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Jézus tanít: A 

szőlőmunkások 

példázata (Mt 20,1-16) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Jézus gyógyít: A 

megszállott fiú 

meggyógyítása (Mk 

9,14-29) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Jézus tisztaságot akar: A 

templom megtisztítása 

(Jn 2,13-24) 

Isten szól 

hozzánk 

Imádkozzunk! A 

bűnvalló imádság 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Jézus megszólít: a 

samáriai asszony (Jn 

4,1-42) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Egyedül a 

szenvedésben? 

(Gyógyítás a Bethesda 

tavánál, Jn 5,1-15) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokba

n 

Az élet értékes 

(öngyilkosság, 

eutanázia, stb.) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

 



 

4. Tematikai egység Ünnepeljünk együtt! 

(Mivel a tematika egység minden témája 

ehhez a koncentrikus körhöz tartozik, így nem 

kerül külön feltüntetésre) 

Előzetes tudás  Ünnepekkel kapcsolatos élmények, tapasztalatok. 

 Előzetes ismeretetek az ünnepkörökről, adventről, 

feltámadásról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 Karácsonyhoz, húsvéthoz, pünkösdhöz kapcsolódó történetek megismertetése.  

 Az egyházi év ünnepköreinek és ünnepeinek, valamint azok tartalmának a megismertetése. 

 A második advent fogalmának tisztázása, az első és második advent közötti összefüggésre való 

rámutatás. 

 A feltámadással kapcsolatos keresztyén látásmód összegzése. 

 A Szentlélekkel kapcsolatos keresztyén látásmód összegzése és a Szentlélek mindennapi életben való 

munkájára való rámutatás. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az első és a második advent (Jel 22,6-

21) 

A tanuló: 

61 Ismeri a témakörhöz tartozó 

bibliai történeteket és alapvető 

kortörténeti hátterüket. 

62 Részt vesz az órai ünnepi 

készülődésekben és kreatív 

munkálatokban. Ajánlott projekt: 

a karácsony, húsvét, pünkösd fő 

üzenetének ábrázolása montázs 

vagy plakát készítésével. 

63 Képes értelmezni az első és 

második advent fogalmát. 

64 Ismeri az egyházi év ünnepeit és 

ünnepköreit. 

65 Képes értelmezni a feltámadás 

fogalmát és annak tartalmát 

csoportmunka során, kreatív 

módon közvetíti. 

66 Önállóan meg tudja keresni a 

témakörhöz tartozó bibliai 

igehelyeket. 

 

Hon- és népismeret: 

Magyar 

népszokások. 

 

Vizuális kultúra: 

Érzelmek kifejezése 

képzőművészeti 

alkotásokon (pl. 

Munkácsy Krisztus 

trilógiája).  

Szabad órakeret: ünnepi készülődés a 

karácsonyra (1 óra) 

Jézus Heródes előtt (Lk 23,6-12) 

Tanítás a feltámadásról (1Kor 15) 

Szabad órakeret: ünnepi készülődés a 

húsvétra (1 óra) 

Az egyházi év ünnepei 

Szabad órakeret: ünnepi készülődés a 

pünkösdre (1 óra) 

A Szentlélek munkálkodik: A Lélek 

gyümölcse (Gal 5,16-25) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak első advent, második advent,  

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

67 Gal 5,22-23 memoriter szintű ismerete. 

68 Az egyházi év ünnepköreinek, ünnepeinek és azok 

tartalmának ismerete. 

69 Ének 

 

 

5.  A tantárgyi értékelés formái, szempontjai 

 



Az értékelés, minősítés a hatályos köznevelési törvénynek megfelelően első történik. 5-8. 

évfolyamon a hitoktató a tanuló teljesítményét, előmenetelét  tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Az évközi 

érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri.  Az 

érdemjegyekről az iskola a tanulót, és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíti. 

 A tanultak ellenőrzése és értékelése sokrétű módszertani skála alkalmazása révén történik. 

A számonkérés alapja a kerettantervben rögzített, és a tematikai egységeknél is szereplő, az 

adott év tananyagához tartozó minimális követelmények rendszere. Formáit tekintve az 

értékelésnek része: 

 Minden új témához kapcsolódóan egy megelőző felmérés a tanuló előzetes 

tudásáról. Mivel az iskolánk tanulócsoportjainak összetétele vegyes, ezért a 

hitoktatónak tekintettel kell lennie arra, hogy az osztály egy része egyházi 

óvodából érkezik, mások egyéb köznevelési intézményekben vagy az 

egyházközség területén részesültek hit- és erkölcstan oktatásban és ezeknek 

megfelelő előképzettséggel rendelkeznek. Az osztályokban vannak olyan 

tanulók is, akik sem hit- és erkölcstan oktatásban nem vettek részt, sem 

pedig gyülekezeti kötődésük nincs. Az aktuális témával való ismeretek 

előzetes felmérése során a hitoktatónak szem előtt kell ezt tartania. 

 A tanulói tevékenység megfigyelése az órán kifejtett, illetve a tanítási órán 

kívüli projektek elvégzése során. 

 Szóbeli értékelés a kérdésekre adott válaszok, összefüggő feleletek, 

referátumok, szóbeli beszámolók alapján. 

 Írásbeli munka értékelése írásbeli beszámolók, feladatlapok, témazárók, 

tesztek által.  

 

Mindezek alapján az értékelés alapelvei: 

 

 A gyermek iránti tiszteletet az értékelés során is meg kell adni. Ennek a 

tiszteletnek a megnyilvánulása, hogy a katechéta figyelembe veszi a tanulók 

adott életkorhoz kapcsolódó vélhető és tipikus valamint egyéni 

sajátosságait, speciális igényeit (pl. siket, látássérült, hallássérült, stb.). 

 Az értékelés során a katechéta törekszik a pozitív hangvételű, nevelő 

jellegű, lehetőség szerint bátorító, bíztató és fejlődést segítő 

megfogalmazásra és értékelésre, melynek célja, hogy a tanuló az adott 

területen, témakörön belül fejlődjön. 
 Az értékelés során a hitoktató objektivitásra törekszik, nem a tanuló 

személyes véleményét, hanem az elsajátított ismereteket, összefüggéseket, 

illetve a mérhető pontokat értékeli.  

 

Az iskola egyedi értékelési szempontjai: 

 Iskolánk minden héten közös hétindító áhítattal kezdődik. A diákok részvétele 

ezen az alkalmon kötelező. A tanuló hét kezdő áhítatokon történő részvételét 

az osztályfőnök ellenőrzi és vezeti, melynek az eredményeit a félév végén 

történő osztályzás során a hitoktató figyelembe veheti. Ha a tanuló két 

osztályzat között áll, az áhítatokon rendszeresen részt vevő diákoknak 

(félévenként maximum két hiányzás vagy késés) javasolt a jobb osztályzat, 

míg a félévente legalább öt vagy több alkalommal mulasztó diákok esetében a 

hitoktató dönthet a kisebb osztályzat mellett. A hiányzások számába nem 

számít bele a betegség miatti igazolt mulasztás.  
 8. évfolyam végén minden tanuló vizsgát tesz hit- és erkölcstanból. A vizsga 



jegye egy záró dolgozat jegyével egyenértékű, mely az év végi osztályzatba 

beleszámít. 

 

 

 

 Függelék 

A református hit- és erkölcstan tantárgy esetében az iskola minden évben az MRE által 

elfogadott és jóváhagyott Református hit- és erkölcstan tankönyvjegyzék könyveiből és tanulói 

segédleteiből választ a diákok számára.  

A hittankönyvek és ajánlott segédletek hatályos jegyzéke a hit- és erkölcstan helyi tanterv 

mellékleteként megtalálható. 

 

 

 

 



Evangélikus hittan 
 

 

 

 



VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS 
 

A Diákönkormányzat a Helyi tantervet véleményezte és elfogadásra javasolja. 

 

Sárvár, 2013. március 20. 

 

 

  ........................................................  

 DÖK segítő tanár 

 

 

A Szülői Munkaközösség a Helyi tantervet véleményezte és elfogadásra javasolja. 

 

Sárvár, 2013. március 20. 

 

 

  ........................................................  

 SZM elnök 

 

 

Az iskola nevelőtestülete a Helyi tantervet egyhangú szavazással elfogadta. 

 

Sárvár, 2013. március 21. 

 

 

 

  ........................................................  

 igazgató 

 

 

 

A fenntartó a Helyi tantervet jóváhagyta: 

 

Szombathely, 2013. március ………. nap 

 

 

 

 

 

 

  ........................................................  

 Dr. Veres András 

 megyés püspök 

 fenntartó 

 


